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1. ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ТА ТЕМ ДИСЦИПЛІН 

Тема 1. Економічна теорія як наука.  

Предмет економічної теорії. Економічна теорія і економікс: дискусійні 

проблеми. Дослідження економічних відносин і економічних законів. 

Трактування предмета економічної теорії різними школами: меркантилізм, 

фізіократи, класична політична економія, маржиналізм, марксизм, 

неокласицизм, інституціоналізм, монетаризм. Основні закони економічної 

теорії: всезагальні, загальні специфічні. Категорії економічної теорії. Функції 

економічної теорії: гносеологічна, практична, світоглядна. Структура 

економічної науки: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, 

мегаекономіка, мезоекономіка. Рівні економічного аналізу: мікро- та 

макрорівень. Всезагальні методи наукового пізнання: діалектичний, 

емпіричний. Економічний аналіз і синтез. Метод наукової абстракції. 

Дедукція і індукція як взаємодоповнюючі методи дослідження. Економіко-

математичні методи дослідження. Гіпотези. Експеримент. Узагальнення.  

Розвиток економічної думки в Україні. 



Тема 2. Економічна система та відносини власності.  

Економічний зміст економічної системи. Структура економічної 

системи: продуктивні сили, економічні відносини, господарський механізм. 

Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини в економічній 

системі. Типи економічних систем: ринкові та неринкові. Ринкова, змішана, 

традиційна, командно-адміністративна види економічних систем. Моделі 

змішаної економіки. Концепції історичних етапів економічного розвитку. 

Відносини власності. Типи і форми власності. Основні способи зміни форм 

власності. Тріада власності.  Сутність і основні структурні елементи 

економічної системи. Типи економічних систем та критерії їх класифікації. 

Формаційний підхід і класифікація типів економічних систем: чистий 

капіталізм (ринкова економіка), командно-адміністративна система, сучасні 

змішані системи, перехідні економічні системи. Цивілізаційний підхід до 

класифікації економічних систем: доіндустріальна (аграрна), індустріальна, 

постіндустріальна. 

Тема 3. Рушійні сили економічного розвитку. Відносини власності 

в економічній системі.  

Економічні потреби суспільства та їх структура. Закон зростання 

потреб. Економічні інтереси: поняття, види та їх взаємодія. Суспільне 

виробництво. Чинники виробництва та і їх взаємодія. Класифікація чинників 

виробництва: робоча сила, предмети праці і засоби праці; земля, капітал, 

праця, підприємницька здібність; інформаційний та екологічний чинники в 

постіндустріальному суспільстві. Виробничий потенціал суспільства і 

обмеженість ресурсів. Економічна ефективність використання ресурсів та її 

показники. Система економічних виробничих відносин. Продукт та стадії 

його руху. Структура суспільного виробництва: матеріальне виробництво і 

соціальна сфера. Сутність власності. Економічний зміст і право власності. 

Суб’єкти та об’єкти власності. Типи, види і форми власності. Еволюція форм 

власності. Багатоманітність форм власності в змішаній економіці. Новітні 

тенденції в розвитку власності в постіндустріальному суспільстві. 



Роздержавлення власності як загальноекономічний процес та його 

особливості в умовах перехідної економіки постсоціалістичних країн. 

Механізм роздержавлення. Приватизація об’єктів власності: поняття, 

принципи, методи. Особливості в Україні. Форми власності в Україні. 

Тема 4. Форми організації суспільного виробництва.  

Генезис форм господарства. Натуральне виробництво: сутність і риси. 

Товарне виробництво: сутність, умови виникнення, розвиток та форми. 

Суперечності товарного виробництва. Товарна форма виробленого продукту 

та послуг. Споживча вартість і вартість товару. Мінова вартість. Теорії 

вартості та їх різновиди: теорія трудової вартості, теорія граничної 

корисності, теорія факторів виробництва, неокласична теорія вартості. Закон 

вартості: сутність, механізм його дії та функції. Особливості дії закону 

вартості за сучасних умов. 

Тема 5. Ринок і механізм його функціонування. Ринкова 

інфраструктура.  

Сутність ринку. Об’єктивні умови його виникнення та характерні риси. 

Структура ринку. Класифікація та види ринків. Механізм ринкового 

саморегулювання: попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція. Попит. 

Крива попиту. Закон попиту. Еластичність попиту. Пропозиція. Крива 

пропозиції. Закон пропозиції. Еластичність пропозиції. Ринкова ціна. 

Рівноважна ціна, ціна попиту, ціна пропозиції. Функції ціни. Система цін. 

Конкуренція та її роль у функціонуванні ринку. Види конкуренції. Досконала 

і недосконала конкуренція. Нецінова конкуренція. Захист конкуренції від 

монополії. Антимонопольне законодавство. Функції ринку. Недоліки 

ринкового механізму і необхідність державного регулювання. Моделі 

ринкової економіки. Соціально орієнтована ринкова економіка: сутність, 

риси, структура. Шляхи переходу до ринку. Особливості переходу України 

до соціально орієнтованої ринкової економіки. Суперечності перехідного 

періоду та шляхи їх подолання. Поняття ринкової інфраструктури та її 

основні елементи. Біржі та їх місце в ринковій економіці. Види бірж. Товарна 



біржа, її функції та класифікація. Товарні біржі в Україні. Фондова біржа та її 

функції. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. Біржові індекси. 

Українська фондова біржа (УФБ). Види цінних паперів в Україні. Валютна 

біржа. Українська міжбанківська валюта біржа (УМВБ) та її функції. Біржа 

праці та її функції. Служба зайнятості в Україні. Банки та банківська система. 

Операції банків та їх функції. Типи банків. Небанківські фінансово-кредитні 

установи. Банківська система України та проблеми її формування. 

Тема 6. Основи мікроекономічного аналізу.  

Мікроекономічні суб’єкти та їх поведінка. Основні суб’єкти 

мікроекономіки – споживач і фірма. Поведінка економічних суб’єктів як 

модель раціонального вибору. Закон попиту, фактори зміни попиту. Закон 

пропозиції, фактори зміни пропозиції. Сутність пропозиції та взаємозв’язок 

між ціною і обсягом пропозиції. Характеристика нецінових факторів, що 

призводять до зміни пропозиції та зміщення кривої пропозиції. Ринкова 

рівновага та її характеристика. Сутність ринкової рівноваги та її динамічний 

характер. Цінова еластичність попиту і пропозиції та фактори її зміни. 

Тема 7. Підприємництво і підприємство (фірма) в системі ринкових 

відносин.  

Мікроекономічний рівень і суб’єкти господарювання: підприємства, 

(фірми), домогосподарства. Поняття підприємницької діяльності. Функції та 

принципи підприємництва. Умови розвитку підприємницької діяльності. 

Суб’єкти, об’єкти та види підприємництва. Форми організації 

підприємницької діяльності. Особливості підприємництва в Україні. 

Підприємство (фірма) - первинна ланка ринкової економіки. Види 

підприємств та їх об’єднань в Україні. Капітал (фонди) - матеріальна основа 

підприємницької діяльності. Кругообіг і оборот капіталу (фондів) як процес 

індивідуального відтворення. Оборот капіталу. Час обороту. Чинники 

прискорення обороту капіталу в умовах сучасної НТР. Маркетинг та 

менеджмент підприємства. Структура капіталу (фондів). Основний капітал 

(фонди). Фізичний і моральний знос. Амортизація. Норма амортизації. 



Значення прискореної амортизації в умовах НТР. Капіталовіддача та 

капіталоємність. Оборотний капітал (фонди): сутність, структура та 

показники ефективності використання. Капітал сфери обігу. Оборотні засоби. 

Тема 8. Витрати виробництва і прибуток.  

Сутність витрат виробництва. Класифікація витрат виробництва в 

ринковій економіці: зовнішні і внутрішні; постійні та змінні; витрати в 

короткому та довгому періоді; граничні витрати; середні витрати; валові 

витрати. Собівартість продукції, її види та структура. Шляхи зниження 

собівартості. Прибуток: сутність та функції. Теорії прибутку. 

Бухгалтерський, економічний і нормальний прибуток. Розподіл прибутку за 

основними напрямами його використання. Норма прибутку і чинники, що її 

підвищують. Рентабельність. Норма рентабельності. Інші форми прибутку: 

підприємницький дохід, позичковий відсоток, торговий прибуток. 

Тема 9. Національна економіка та її основні показники.  

Змішана економічна система як об’єкт макроекономіки. Суб’єкти 

змішаної економіки. Позитивна й нормативна функції макроекономіки. 

Макроекономіка та економічна політика. Система національних рахунків як 

нормативна база макроекономічного аналізу. Суть системи національних 

рахунків та її відмінність від системи балансу народного господарства. 

Основні методологічні принципи системи національних рахунків. Показники 

СНР. Основні категорії СНР: випуск, кінцева, проміжна продукція, додана 

вартість, резиденти. Поняття валового внутрішнього продукту (ВВП). 

Методи розрахунку ВВП: виробничий, кінцевого використання, 

розподільчий. Валовий національний дохід. Похідні макроекономічні 

показники: ЧВП, ЧНД, НД, ОД, ВД. Дефлятор ВВП. Чистий економічний 

добробут (ЧЕД). Нові макроекономічні показники: індекс людського 

розвитку, індекс економічної свободи, рівень глобалізації, рівень тінізації. 

Тема 10. Економічні цикли та економічне зростання.  

Сутність та причини виникнення економічних циклів. Класичний 

діловий (промисловий) цикл та характеристика його фаз: кризи, депресії, 



пожвавлення та підйому. Тренд. Графічне зображення класичного ділового 

циклу. Рецесія. Види циклів. Державне антициклічне регулювання. 

Макроекономічний зміст економічного зростання. Типи економічного 

зростання: екстенсивне та інтенсивне зростання економіки. Джерела 

економічного зростання: приросту праці, приросту капіталу, технічних 

нововведень.  Фактори, що визначають економічне зростання: фактори 

пропозиції, попиту, ефективності, соціокультурні, інституційні фактори. 

Темп економічного зростання. Межі економічного зростання та його 

державне регулювання.   Сутність суспільного відтворення та його види. 

Зміст і типи економічного зростання. Новий тип економічного зростання. 

Рушійні сили економічного зростання. Нагромадження та інвестиції. Види 

нагромадження. Норма нагромадження. Макроекономічні показники. 

Суспільний продукт. Натурально-речовий склад та вартісна форма 

суспільного продукту. Методи обчислення суспільного продукту: система 

національних рахунків (СНР) і система балансу народного господарства 

(БНЕ). 

Сучасні форми суспільного продукту: валовий суспільний продукт 

(ВСП), кінцевий суспільний продукт (КСП), валовий внутрішній продукт 

(ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт 

(ЧВП), національний дохід (НД). Виробництво, розподіл і використання 

національного доходу. Національне багатство: сутність, структура та 

проблеми його відтворення. Національне багатство України. 

Тема 11. Проблема інтеграції економіки України в світове 

господарство.  

Інтернаціоналізація економічних зв’язків. Основні етапи 

інтернаціоналізації. Міжнародний поділ праці. Види міжнародного поділу 

праці: загальний, частковий, одиничний. Інтеграція. Передумови інтеграції. 

Рівні міжнародної економічної інтеграції. Глобалізація. Переваги та недоліки 

глобалізації.Об’єктивні основи зовнішньоекономічних зв’язків України, її 

геополітичні інтереси. Основні напрями, форми і суб’єкти 



зовнішньоекономічних відносин України. Експортно-імпортний потенціал 

України. Торгові партнери. Потреби імпорту. Відносини з ЄС. Розширення 

зовнішньоекономічних зв’язків України. Міжнародні валютно-фінансові 

відносини України. Залучення іноземного капіталу в економіку України. 

Відносини з міжнародними економічними та фінансовими організаціями. 

Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну 

систему. Україна і проблеми глобалізації сучасної економіки. 

Тема 12. Стратегії сталого розвитку. 

Концепція сталого розвитку. Активність ООН у розбудові стратегії 

сталого розвитку. Економічна, соціальна та екологічна складові стратегії 

сталого розвитку. Ініціативи ООН щодо формування та розбудови стратегії 

сталого розвитку: Доповідь комісії ООН Брундтланд, Конференція ООН з 

навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р), Ріо 

Декларація, Цілі Тисячоліття, План дій 2030). Стратегія економічного 

зростання ЄС. Залучення стратегії сталого розвитку до базових законодавчих 

документів ЄС. Стратегія сталого розвитку як основа економічного та 

соціального зростання ЄС. Присутність стратегії сталого розвитку у базових 

документах ЄС (Огляди стратегії сталого розвитку ЄС від 2006 та 2009 рр). 

Стратегія Європа 2020, спрямована на «розумний», соціально орієнтований 

та стійкий розвиток. Індикатори сталого розвитку. Індикатори ООН та ЄС 

(Євростату) щодо оцінки ефективності впровадження стратегій сталого 

розвитку. Основні групи індикаторів стратегії сталого розвитку щодо 

економічної, соціальної та екологічної складових стратегії сталого розвитку. 

Глобальне партнерство для запровадження стратегії сталого розвитку у світі. 

Роль ЄС у просуванні стратегії сталого розвитку. Глобальні ініціативи ООН 

щодо запровадження концепції сталого розвитку – здобутки та проблеми. 

Програми ООН щодо глобального подолання бідності, допомоги розвинутих 

країн бідним, ініціативи щодо вирішення глобальних екологічних проблем. 

Роль ЄС у запровадженні стратегії сталого розвитку у практику. Проблема 

енергозабезпечення людства у середньо- та довгостроковій перспективі. 



Відновлювальна енергетика. Проблема виснаження традиційних джерел 

енергії у середньостроковій перспективі. Динаміка розвитку та перспективи 

відновлюваної енергетики у країнах ЄС та інших регіонах світу. Стратегія 

ЄС 20/20/20. Проблема виснаження природних ресурсів планети. Розвиток 

ресурсозберігаючих технологій у ЄС та світі. Стратегічні оцінки запасів 

основних природних ресурсів на планеті. Відновлювальні та 

невідновлювальні ресурси. Розвиток ресурсозберігаючих та безвідходних 

технологій у ЄС та світі. Проблема глобального забруднення довкілля як 

загроза сталому розвитку. Стан забруднення довкілля у різних регіонах світу. 

Загрози глобальної екологічної катастрофи на планеті. Порівняльна 

характеристика стратегій сталого розвитку Європа 2020 та Україна 2020. 

 

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЗАПРОПОНОВАНИХ ДЛЯ ІСПИТУ 

Вступні випробування проводяться за рішенням екзаменаційної комісії 

за білетами. Для підготовки відповіді використовують екзаменаційні листки, 

що зберігаються в особовій справі вступника. 

З програмами вступних випробувань, переліком питань, порядком 

проведення вступних випробувань за спеціальністю 051 Економіка, 

вступники мають змогу ознайомитися на офіційному сайті університету. 

Рівень знань вступників оцінюється екзаменаційною комісією за 

стобальною системою. Результати проведення вступного випробування 

оформляються протоколом,  в якому фіксуються екзаменаційні питання. На 

кожного вступника ведеться окремий протокол. 

Протоколи прийому вступних випробувань після затвердження 

зберігаються в особовій справі вступника. 

Мета програми вступного екзамену зі спеціальності 051 «Економіка» 

полягає в тому, щоб виявити і оцінити рівень знань вступників до 

аспірантури. 

До основних завдань програми належать: 

– оцінка науково-теоретичної підготовки вступника; 



– визначення рівня практичної підготовки вступника; 

– виявлення вмінь вступника використовувати знання в процесі 

вирішення сучасних проблем економічної науки та досягнення перспектив 

сталого розвитку. 

До програми включено найбільш теоретично та практично значущий 

навчальний матеріал. 

 

Питання для іспиту 

1. Предмет економічної теорії. Економічна теорія і економікс. 

2. Трактування предмета економічної теорії різними школами: 

меркантилізм, фізіократи, класична політична економія, маржиналізм, 

марксизм, неокласицизм, інституціоналізм, монетаризм. 

3. Основні закони економічної теорії: всезагальні, загальні 

специфічні. 

4. Категорії економічної теорії. 

5. Функції економічної теорії: гносеологічна, практична, 

світоглядна. 

6. Структура економічної науки: політична економія, 

мікроекономіка, макроекономіка, мегаекономіка, мезоекономіка. 

7. Економіко-математичні методи дослідження. 

8. Економічний зміст економічної системи. 

9. Структура економічної системи: продуктивні сили, економічні 

відносини, господарський механізм. 

10. Типи економічних систем: ринкові та неринкові. Ринкова, 

змішана, традиційна, командно-адміністративна види економічних систем. 

Моделі змішаної економіки. 

11. Відносини власності. Типи і форми власності. 

12. Основні способи зміни форм власності. Тріада власності. 

13. Сутність і основні структурні елементи економічної системи. 

Типи економічних систем та критерії їх класифікації. 



14. Формаційний підхід і класифікація типів економічних систем: 

чистий капіталізм (ринкова економіка), командно-адміністративна система, 

сучасні змішані системи, перехідні економічні системи. 

15. Цивілізаційний підхід до класифікації економічних систем: 

доіндустріальна (аграрна), індустріальна, постіндустріальна. 

16. Економічні потреби суспільства та їх структура. Закон зростання 

потреб. 

17. Економічні інтереси: поняття, види та їх взаємодія. 

18. Суспільне виробництво. Чинники виробництва та і їх взаємодія. 

19. Класифікація чинників виробництва: робоча сила, предмети праці 

і засоби праці; земля, капітал, праця, підприємницька здібність; 

інформаційний та екологічний чинники в постіндустріальному суспільстві. 

20. Виробничий потенціал суспільства і обмеженість ресурсів. 

Економічна ефективність використання ресурсів та її показники. 

21. Система економічних виробничих відносин. Продукт та стадії 

його руху. 

22. Структура суспільного виробництва: матеріальне виробництво і 

соціальна сфера. 

23. Сутність власності. Економічний зміст і право власності. 

Суб’єкти та об’єкти власності. Типи, види і форми власності. Еволюція форм 

власності. 

24. Багатоманітність форм власності в змішаній економіці. 

25. Новітні тенденції в розвитку власності в постіндустріальному 

суспільстві. 

26. Роздержавлення власності як загальноекономічний процес та 

його особливості в умовах перехідної економіки постсоціалістичних країн. 

Механізм роздержавлення. 

27. Приватизація об’єктів власності: поняття, принципи, методи. 

28.  Форми власності в Україні. 

29. Генезис форм господарства. 



30. Натуральне виробництво: сутність і риси. 

31. Товарне виробництво: сутність, умови виникнення, розвиток та 

форми. Суперечності товарного виробництва. Товарна форма виробленого 

продукту та послуг. 

32. Споживча вартість і вартість товару. Мінова вартість. 

33. Теорії вартості та їх різновиди: теорія трудової вартості, теорія 

граничної корисності, теорія факторів виробництва, неокласична теорія 

вартості. 

34. Закон вартості: сутність, механізм його дії та функції. 

Особливості дії закону вартості за сучасних умов. 

35. Сутність ринку та характерні риси. Структура ринку. 

Класифікація та види ринків. 

36. Механізм ринкового саморегулювання: попит і пропозиція, 

ринкова ціна, конкуренція. 

37. Попит. Крива попиту. Закон попиту. Еластичність попиту. 

38. Пропозиція. Крива пропозиції. Закон пропозиції. Еластичність 

пропозиції. Ринкова ціна. Рівноважна ціна, ціна попиту, ціна пропозиції. 

39. Функції ціни. Система цін. 

40. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринку. Види 

конкуренції. Досконала і недосконала конкуренція. Нецінова конкуренція. 

41. Захист конкуренції від монополії. Антимонопольне 

законодавство. 

42. Функції ринку. Недоліки ринкового механізму і необхідність 

державного регулювання. 

43. Моделі ринкової економіки. 

44. Соціально орієнтована ринкова економіка: сутність, риси, 

структура. 

45. Особливості переходу України до соціально орієнтованої 

ринкової економіки. Суперечності перехідного періоду та шляхи їх 

подолання. 



46. Поняття ринкової інфраструктури та її основні елементи. 

47. Біржі та їх місце в ринковій економіці. Види бірж. 

48. Види цінних паперів в Україні. 

49. Валютна біржа. Українська міжбанківська валюта біржа (УМВБ) 

та її функції. 

50. Біржа праці та її функції. 

51. Мікроекономічні суб’єкти та їх поведінка. 

52. Мікроекономічний рівень і суб’єкти господарювання: 

підприємства, (фірми), домогосподарства. 

53. Поняття підприємницької діяльності. Функції та принципи 

підприємництва. Умови розвитку підприємницької діяльності. 

54. Суб’єкти, об’єкти та види підприємництва. Форми організації 

підприємницької діяльності. 

55. Особливості підприємництва в Україні. Види підприємств та їх 

об’єднань в Україні. 

56. Капітал (фонди) - матеріальна основа підприємницької 

діяльності. Кругообіг і оборот капіталу (фондів) як процес індивідуального 

відтворення. Оборот капіталу. Чинники прискорення обороту капіталу в 

умовах сучасної НТР. 

57. Структура капіталу (фондів). Основний капітал (фонди). 

Амортизація. Норма амортизації. Значення прискореної амортизації в умовах 

НТР. 

58.  Оборотний капітал (фонди): сутність, структура та показники 

ефективності використання. 

59. Сутність витрат виробництва. Класифікація витрат виробництва в 

ринковій економіці: зовнішні і внутрішні; постійні та змінні; витрати в 

короткому та довгому періоді; граничні витрати; середні витрати; валові 

витрати. 

60. Собівартість продукції, її види та структура. Шляхи зниження 

собівартості. 



61. Прибуток: сутність та функції. Теорії прибутку. 

Бухгалтерський, економічний і нормальний прибуток. Розподіл прибутку за 

основними напрямами його використання. 

62.  Рентабельність. Норма рентабельності. 

63. Поняття валового внутрішнього продукту (ВВП). Методи 

розрахунку ВВП. Валовий національний дохід. 

64.  Нові макроекономічні показники: індекс людського розвитку, 

індекс економічної свободи, рівень глобалізації, рівень тінізації. 

65. Сутність та причини виникнення економічних циклів. Класичний 

діловий (промисловий) цикл та характеристика його фаз: кризи, депресії, 

пожвавлення та підйому. 

66. Макроекономічний зміст економічного зростання. Типи 

економічного зростання: екстенсивне та інтенсивне зростання економіки. 

67. Межі економічного зростання та його державне регулювання. 

Рушійні сили економічного зростання. 

68. Нагромадження та інвестиції. Види нагромадження. Норма 

нагромадження. 

69. Виробництво, розподіл і використання національного доходу. 

Національне багатство: сутність, структура та проблеми його відтворення. 

70. Національне багатство України. 

71. Інтернаціоналізація економічних зв’язків. Основні етапи 

інтернаціоналізації. 

72. Міжнародний поділ праці. Види міжнародного поділу праці: 

загальний, частковий, одиничний. 

73. Інтеграція. Передумови інтеграції. Рівні міжнародної економічної 

інтеграції. 

74. Глобалізація. Індекс глобалізації країни. Переваги та недоліки 

глобалізації. 

75. Основні напрями, форми і суб’єкти зовнішньоекономічних 

відносин України. 



76. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову 

економічну систему. Україна і проблеми глобалізації сучасної економіки. 

77. Економічна, соціальна та екологічна складові стратегії сталого 

розвитку.  

78. Ініціативи ООН щодо формування та розбудови стратегії сталого 

розвитку: Доповідь комісії ООН Брундтланд, Конференція ООН з 

навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р), Ріо 

Декларація, Цілі Тисячоліття, План дій 2030).  

79. Стратегія економічного зростання ЄС.  

80. Стратегія сталого розвитку як основа економічного та 

соціального зростання ЄС.  

81. Стратегія ЄС, спрямована на «розумний», соціально 

орієнтований та стійкий розвиток.  

82. Індикатори сталого розвитку. Індикатори ООН та ЄС (Євростату) 

щодо оцінки ефективності впровадження стратегій сталого розвитку.  

83. Глобальне партнерство для запровадження стратегії сталого 

розвитку у світі.  

84. Роль ЄС у просуванні стратегії сталого розвитку. Порівняльна 

характеристика стратегій сталого розвитку Європа 2020 та Україна 2020. 

85. Глобальні ініціативи ООН щодо запровадження концепції 

сталого розвитку – здобутки та проблеми.  

86. Програми ООН щодо глобального подолання бідності, допомоги 

розвинутих країн бідним, ініціативи щодо вирішення глобальних екологічних 

проблем.  

87. Роль ЄС у запровадженні стратегії сталого розвитку у практику.  

88. Проблема енергозабезпечення людства у середньо- та 

довгостроковій перспективі. Відновлювальна енергетика.  

89. Проблема виснаження природних ресурсів планети.  

90. Проблема глобального забруднення довкілля як загроза сталому 

розвитку. Стан забруднення довкілля у різних регіонах світу. Загрози 



глобальної екологічної катастрофи на планеті.          
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ВСТУПНОМУ ІСПИТІ 

Оцінювання відповіді вступника до аспірантури відбувається на 

підставі виявленого рівня його підготовленості до науково-дослідної й 

дослідно-експериментальної діяльності в галузі теорії навчання, ступеня й 

глибини бачення ним нагальних педагогічних проблем і шляхів їх вирішення. 

 Критерії оцінювання: 

− знання першоджерел і вміння використовувати їх зміст й основні 

ідеї при аналізі педагогічних проблем; 

− оволодіння змістом педагогічних принципів та категорій, вміння 

оперувати ними при викладенні теоретичного матеріалу; 

− уміння демонструвати та аргументувати свої погляди; 

− здатність до проведення самостійних наукових досліджень в обраній 

галузі (спеціалізації). 

Оцінювання відповідей на вступних іспитах відбувається за 5-бальною 

шкалою. Вступника допускають до участі в конкурсному відборі, якщо 

кількість балів з вступного випробування складає не менше 3 за 5-бальною 

шкалою. 

Результати вступних іспитів оголошують вступникам у день складання. 

5 балів – якщо під час відповіді на питання продемонстровано вільне 

оперування педагогічними знаннями з усіх галузей педагогічної науки, 

здатність підтримати проблемну дискусію, професійну ерудиція в 

передбачуваній сфері наукового дослідження, поінформованість щодо 

найбільш важливих педагогічних ідей, які висловлювалися в минулому та є 

предметом наукових дискусій сьогодні, володіння поняттєво-категоріальним 

апаратом сучасної педагогіки; виявлено науково-аналітичні здібності,  

здатність виокремлювати педагогічні факти, явища, події й описувати їх 

мовою педагогічної науки, використовувати теоретичні знання як основу й 



метод пізнання, знаходити й бачити проблеми для здійснення актуальної 

науково-педагогічної діяльності, комбінувати знання для більш глибокого 

розуміння проблем і збагачення професійних знань. 

4 бали – якщо загалом розкрито зміст питань, показано загальну 

наукову ерудицію, науково-аналітичні здібності, проте не виявлено та 

необґрунтовано сучасні проблеми в розвитку педагогічної науки не наведено 

власне бачення шляхів їх вирішення. 

3 бали – ставиться вступникові до аспірантури, який розкрив основний 

зміст питань, однак припустився окремих неточностей у трактуванні 

провідних науково-педагогічних категорій, концепцій та стратегій розвитку 

освіти. 

2-1 бали – фіксується у випадку відсутності знань науково-

теоретичних джерел та основних проблем обраної наукової спеціальності, за 

умов неадекватної відповіді на питання 

 

 

Гарант    Наталія ПАВЛІХА  

 

 

Відповідальний секретар  Олег ДИКИЙ 

 


