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ВСТУП  
 
Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та 

наукових кадрів вищої кваліфікації, що відповідає третьому (освітньо-
науковому) рівню вищої освіти та передбачає, в разі успішного виконання 
освітньо-наукової програми, передбачає присудження ступеня доктора 
філософії. 

Метою вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 051 «Економіка» 
є виявлення рівня теоретичних знань, практичних умінь та навичок 
абітурієнтів, необхідних для якісної підготовки майбутніх здобувачів 
(аспірантів) спеціальності 051 «Економіка» відповідно до спрямованості 
освітньо-наукової програми 051 «Економіка», освітньо-науковий рівень PhD 
(доктор філософії), затвердженої Вченою Радою Інституту 21 травня 2019 р. 
(протокол №4) та введеної в дію наказом №67-А осн. від 3 червня 2019 р. 

Порядок проведення вступних іспитів в аспірантуру Інституту 
визначається Положенням про організацію освітнього процесу (із змінами і 
доповненнями) (затверджено Вченою радою Інституту 20 грудня 2018 р., 
протокол №9) та Правилами прийому до аспірантури для здобуття наукового 
ступеня доктора філософії в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 
Долішнього Національної академії наук України» у 2021 році (затверджено 
Вченою радою Інституту 23 грудня 2020 р., протокол №11). 

На іспит виносяться вузлові питання, завдання, що потребують творчої 
відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при 
вирішенні практичних задач тощо. Перелік питань, що охоплюють зміст 
програми вступного випробування, критерії оцінювання екзаменаційних 
завдань доводяться до вступника у момент подання заяви про участь у конкурсі 
щодо вступу до аспірантури.  
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ВСТУПНИЙ ІСПИТ 
 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження соціально-економічних 
систем 

 
1. Чинники, типи та моделі економічного зростання національної економіки. 
2. Глобалізація та регіоналізація як закономірність та сучасний феномен розвитку 
суспільства. 
3. Регіон як соціально-економічна система. Суб’єкти економіки регіону. 
4. Сутність регіональної економіки та її завдання. 
5. Теорії економічного зростання в регіональній економіці: моделі екзогенного та 
ендогенного зростання (Р.Солоу, Й.Шумпетер, П.Ромер).  
6. Теорії поляризації, дивергенції та конвергенції регіонів (П.Кругман, Е.Хелпман, 
Е.Венаблз, М.Фудзіта).  
7. Теорії конкурентоспроможності регіону.  
8. Cучасні концепції та парадигми регіону (новий регіоналізм М.Кітінга, локалізм, 
М.Сторпер, креативні регіони Р.Флоріда). 
9. Економічний простір: основні характеристики  та особливості його формування 
в Україні. 
10. Форми просторової організації економіки. Типи просторових структур. 
11. Концепція сталого розвитку регіону. Екологічні чинники регіонального 
розвитку. 
12. Формування кластерних, мережних та інших новітніх територіально-
виробничих   форм оптимізації господарства.  

 
 

Розділ 2. Політика та механізми регулювання розвитку територій 
 

1. Державне регулювання макроекономічного середовища: національні 
особливості та світовий досвід.  

2. Сутність та завдання державної  регіональної політики. 
3. Особливості регіональної політики Євросоюзу. 
4.  Політика сталого розвитку сільських та урбанізованих територій ЄС. 
5. Механізми регулювання регіонального розвитку: світова та вітчизняна 
практика. 
6. Інституційні засади реалізації державної регіональної політики в Україні. 
7. Фінансовий інструментарій забезпечення регіонального розвитку. 
8. Система органів державного управління в регіоні, їх завдання та функції.   
9. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки: цілі, 
інструменти реалізації.  
10. Адміністративно-територіальний устрій. Сучасний стан та реформування 
адміністративно-територіального устрою України. 
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11. Соціально-економічні проблеми урбанізації, регулювання розвитку великих, 
середніх і малих міст та міських агломерацій. 
12. Сільські території та регулювання їх розвитку з урахуванням стратегії 
розвитку України. 
13. Стратегічні пріоритети регіонального розвитку в контексті реалізації Угоди 
про Асоціацію України з ЄС. 
14. Стратегічне планування розвитку регіонів та територіальних громад. 
15. Смарт-спеціалізація регіонів як механізм стратегування регіонального 
розвитку. 
16.  Моніторинг регіонального розвитку та його роль в системі державного 
управління.  
17. Система місцевого самоврядування та його роль у реалізації регіональної 
політики. 
18. Функціональні типи територій як об’єкт державної регіональної політики. 

 
 

Розділ 3. Науково-прикладні проблеми розвитку регіонів та 
територіальних громад 

 
1. Диференціація регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку, просторова 

поляризація. 
2. Структурні дисбаланси економіки регіонів. 
3. Економічне районування України. 
4. Природно-ресурсний потенціал регіонів України, його структура та економічна 
оцінка. 
5. Фінансовий потенціал регіонів України, його суть. Основні складові 
регіональних фінансових ресурсів та поняття про фінансовий капітал регіону.  
6. Місцеві та регіональні бюджети як основа формування фінансового потенціалу 
регіону. Основні чинники формування фінансових ресурсів регіонів. 
7. Транскордонне співробітництво: сутність та форми реалізації. 
8. Економічна спеціалізація регіонів України та сучасні особливості її структурної 
трансформації. 
9. Конкурентоспроможність регіону. Рейтинги конкурентоспроможності регіонів.  
10. Механізми зміцнення конкурентоспроможності регіонів на національному та 
міжнародному рівнях 
11. Регіональна промислова політика: механізми реалізації. 
12. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку. 
13. Інвестиційний клімат регіонів України. 
14. Інноваційні процеси в регіонах, сутність регіональної інвестиційно-
інноваційної політики. 
15. Територіальна громада, її соціально-економічний потенціал. Фінансова 
спроможність територіальної громади. 
16. Адміністративно-фінансова децентралізація та її вплив на розвиток 
територіальних громад. 
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17. Розвиток соціальної сфери територіальних громад: напрямки та зони 
відповідальності. 

18. Демографічна ситуація в регіонах України. Людський капітал як чинник 
розвитку регіонів. 
19. Трудова міграція, її регіональні особливості, економічні й демографічні 
наслідки. 
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ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ НАПРЯМІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКОМ 
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

1. Економічні механізми реалізації транзитного потенціалу прикордонних 
регіонів України. 

2. Механізми нарощення експортного потенціалу промисловості регіону. 
3. Регулювання дисбалансів ендогенно-орієнтованого розвитку регіонів. 
4. Інвестиційний потенціал прикордонних територій та шляхи його 

нарощення. 
5. Формування регіональних інноваційних стратегій на основі ефективного 

використання наукового потенціалу регіону. 
6. Інституційно-організаційне забезпечення конкурентоспроможності 

територіальних громад в умовах децентралізації. 
7. Зміцнення конкурентоспроможності Західного регіону України на основі 

стимулювання ВЕД із зростаючою віддачею. 
8. Регіональна структурна політика в умовах нестабільності національної 

економіки. 
9. Механізми стимулювання соціально-економічного розвитку територій 

модернізації державної регіональної політики 
10. Підприємницька культура і забезпеченні соціально-економічного 

розвитку регіону. 
11. Просторові форми організації бізнесу як чинник зміцнення економічної 

спроможності територій. 
12. Забезпечення добробуту територіальних громад в умовах посилення 

соціально-економічних диспропорцій просторового розвитку. 
13. Механізми розвитку ринкового потенціалу регіонів. 
14. Організаційно-економічний інструментарій реалізації державної 

регіональної політики в умовах децентралізації влади. 
15. Соціально-економічний розвиток територіальних громад у 

транскордонному просторі. 
16. Інструментарій реалізації політики розвитку функціональних типів 

територій 
17. Ризики децентралізації у формуванні економічного потенціалу 

територіальних громад  та напрямки їх нівелювання. 
18. Моделі ендогенного зростання регіонів України в умовах нестабільності 

світової економіки. 
19. Форми реалізації потенціалу переробної промисловості регіонів 

України. 
20. Організаційно-економічні механізми імплементації смарт-спеціалізації 

регіонів України. 
21. Інституційно-методичні засади стратегування місцевого розвитку в 

умовах посилення спроможності територіальних громад. 
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22. Організаційно-економічні засади розвитку соціальної сфери 
територіальних громад. 

23. Зміцнення спроможності територіальних громад на основі ефективного 
використання ендогенного потенціалу. 

24. Розвиток інноваційного потенціалу регіонів України в контексті 
формування стратегій смарт-спеціалізації. 

25. Напрямки ефективного використання потенціалу малого 
підприємництва в об’єднаних територіальних громадах. 

26. Оцінювання соціально-економічного потенціалу територіальних громад 
та забезпечення ефективності його використання. 

27. Розвиток сфери послуг регіонів на основі детінізації підприємницької 
діяльності. 

28. Інвестиційне забезпечення сталого розвитку регіонів України 
29. Управління економічним потенціалом територіальних громад. 
30. Капіталізація активів територіальних громад в умовах нестійкої 

економіки. 
31. Розвиток регіональних ринків послуг. 
32. Формування локальних інноваційних екосистем в регіонах України.  
33. Особливості розвитку ринку праці Західного регіону України. 
34. Екологічні детермінанти розвитку економіки регіонів. 
35. Механізми розвитку та посилення конкурентоспроможності сфери 

освіти регіону. 
36. Особливості функціонування та розвитку територіальних громад в 

транскордонному просторі. 
37.  Драйвери розвитку територій на основі ВЕД із зростаючою 

економічною віддачею. 
38. Детінізація економіки регіону як детермінанта його розвитку. 
39. Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних 

регіонах у процесі інтеграції до ЄС. 
40. Особливості економічного стимулювання розвитку сільських 

територіальних громад  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
 
Вступний іспит проводиться в усній формі згідно питань і завдань 

екзаменаційного білету, який отримує вступник на початку виконання 
вступного випробування.  

Екзаменаційний білет містить 3 приблизно рівнозначних за складністю 
завдання теоретичного та теоретико-прикладного характеру (по одному з 
кожного розділу), що комплексно охоплюють весь матеріал програми 
вступного випробування.  

Для підготовки відповідей вступнику дається 45 хв. 
Вступник повинен надати розгорнуті відповіді на поставлені запитання. 

Максимальна кількість балів складає 75 (до 25 балів за правильну відповідь на 
одне питання) за розподілом:  

- 23-25 балів «відмінно» – вступник надав повну відповідь на запитання 
білету, чим виявив глибоке опанування змісту навчального матеріалу, 
володіння володіє понятійним апаратом, уміння логічно пов’язувати теорію з 
власними судженнями;  

- 19-22 бали «добре» – має місце повне засвоєння вступником необхідного 
матеріалу, володіння понятійним апаратом, орієнтування у вивченому 
матеріалі, використання знань для вирішення практичних завдань, але у змісті і 
формі відповіді трапляються окремі похибки;  

- 15-18 балів «задовільно» – вступником продемонстровані знання і 
розуміння основних положень матеріалу, при цьому виклад його неповний і 
непослідовний; мають місце неточності у визначенні понять, при використанні 
знань для виконання практичних завдань виявлено нездатність доказово 
обґрунтовувати свої судження;  

- 1-14 балів «незадовільно» – вступник має розрізнені, безсистемні знання, 
не вміє виділяти головне і другорядне, допускає помилки у визначенні понять, 
хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використовувати знання для 
практичного вирішення завдань.  

Обов’язковою складовою іспиту зі спеціальності при вступі до аспірантури 
Інституту є дослідницька пропозиція. 

На вступному іспиті із спеціальності вступник презентує дослідницьку 
пропозицію (зокрема представляючи презентацію обсягом до 5 слайдів). Оцінка 
дослідницької пропозиції здійснюється екзаменаційною комісією у межах 0-25 
балів. При цьому враховується відповідність дослідницької пропозиції профілю 
ОНП.  

Критерії оцінювання дослідницької пропозиції: 
– наукова новизна – 5 балів; 
– обґрунтованість – 5 балів;  
– оригінальність науково-дослідних ідей – 5 балів; 
– реалістичність науково-дослідних ідей – 5 балів; 
– повнота викладення всіх структурних частин – 5 балів; 
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Фактично отримана оцінка додається до оцінки за усну частину іспиту зі 
спеціальності. 

За результатами виконаних завдань набрані бали прирівнюються до 
відповідних оцінок:   

  90-100 – «відмінно»;   
  74-89 – «добре»;   
  60-73 – «задовільно»;   
  0-59 – «незадовільно».Знання та вміння, продемонстровані 

вступниками до аспірантури та на вступних випробуваннях зі спеціальності, 
оцінюються за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть менш як 60 
балів, позбавляються права участі в конкурсі. 

Перед початком вступного іспиту представники приймальної комісії 
проводять інструктаж щодо правил його проведення та критеріїв оцінювання 
знань.
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