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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Поняття економіки та економічної науки. Економічні категорії. 
Економічні закони. Економічна система, її складові. Фактори виробництва. 
Продуктивні сили і виробничі відносини. Суспільне виробництво: стадії, 
структура, галузі. Суспільний продукт. Форми суспільного продукту. Типи, 
види і форми власності. Відносини власності в Україні. Форми 
господарювання: натуральне виробництво, товарне виробництво. Товар і 
його властивості. Споживча вартість товару. Величина вартості товару. Закон 
вартості.  

Походження і сутність грошей. Функції грошей. Грошова система. 
Кредитні, готівкові, безготівкові, електронні гроші. Закон грошового обігу. 

Ринок як форма організації суспільного виробництва. Поняття ринку. 
Ознаки сучасного ринку. Суб’єкти і об’єкти ринку. Види ринків. Функції 
ринку.  Переваги та недоліки ринкового механізму. Сучасні теорії ринку. 
Структура, види та сегментація ринків. Критерії класифікації ринків. Ринки 
факторів виробництва. Тіньовий ринок. Становлення ринкових відносин в 
Україні. 

Інфраструктура ринкового господарства. Типи і моделі ринкової 
економіки. Біржа як елемент ринкової інфраструктури, її види та функції. 
Банки та небанківські інституції. Валютна біржа. Формування 
інфраструктури ринку в Україні. 

Ціна: сутність, чинники, що впливають на формування ціни. Види цін. 
Ціноутворення в ринковій економіці. Закон попиту і закон пропозиції. 
Ринкова рівновага і ціна ринкової рівноваги. Порушення ринкової рівноваги 
та її наслідки. Зміна попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і кількість 
продукту. Еластичність попиту та пропозиції, чинники еластичності. 
Особливості дії закону попиту і закону пропозиції в умовах України.  

Конкуренція та її роль у ринковій економіці. Досконала і недосконала 
конкуренція. Монополістична конкуренція та олігополія. Методи 
конкурентної боротьби, антимонопольне регулювання. Необхідність 
обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в 
Україні.  

Підприємництво та підприємство в ринковій економіці. Сутність 
підприємництва та його ознаки. Підприємство - економічний суб’єкт 
ринкової системи. Функції та класифікація підприємств. Розподіл доходів у 
ринковій економіці. Природа доходів. Рента та різновиди земельної ренти, 
механізм утворення. Поняття прибутку і рентабельності. Фактори впливу на 
прибуток та рентабельність. 

Економічна суть основних засобів. Амортизація основних засобів. Суть 
виробництва. Виробничі ресурси. Фактори виробництва. Економічна суть 
нематеріальних активів, їх оцінка. Капітал та робоча сила як основні фактори 
виробництва. Поняття і економічний зміст оборотних засобів, їх структура. 
Кругообіг оборотних засобів. Показники ефективності використання 
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оборотних засобів. 
Робоча сила та її вартість. Сутність робочої сили. Ціноутворення на 

ринку праці. Заробітна плата та її функції. Форми оплати праці. Мінімальна, 
номінальна та реальна зарплата. Соціальний захист населення. Роль 
кваліфікованих кадрів у переході до інноваційної моделі розвитку економіки 
країни. Поняття та значення продуктивності праці, фактори та резерви її 
підвищення. Безробіття: сутність, причини, рівень, форми та наслідки 
безробіття, політика зайнятості.  

Основні макроекономічні показники розвитку країн. ВНП та ВВП - 
основні показники розвитку національної економіки. Методи розрахунку 
макроекономічних показників. Інфляція, її причини, форми та соціально-
економічні наслідки, антиінфляційна політика. Економічні та соціальні 
наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави. Особливості 
циклічного розвитку економіки країни. 

Необхідність та суть державного регулювання економіки. Економічні 
функції держави. Методи державного впливу на економічний розвиток. 
Грошово-кредитне регулювання. Фіскальна та монетарна політика. Фінанси 
як економічна категорія, їх місце в системі економічних відносин 
суспільства. Функції фінансів та їх зміст. Фінанси і кредит. Специфіка 
кредиту як розподільчої категорії. Фінансові ресурси: сутність, склад і 
структура. Джерела фінансових ресурсів. Централізовані та децентралізовані 
фінансові ресурси.  

Фінансовий ринок. Формування та функціонування фінансового ринку 
в Україні. Вплив глобальної фінансової кризи на фінансовий ринок України. 

Фінансова система України та принципи її побудови. Загальнодержавні 
фінанси, їх склад та призначення. Державний бюджет. Структура державного 
бюджету. Зведений, державний та місцеві бюджети.  

Державний дефіцит та державний борг. Податки та їх види. Прямі та 
непрямі податки. Стимулююча та стримуюча податкова політика. Мито та 
митні збори. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. 

Суть інвестицій та інвестиційної діяльності. Класифікація та структура 
інвестицій.  

Фінансова політика як складова частина економічної політики держави. 
Сутність та принципи фінансової політики. Функції органів законодавчої та 
виконавчої влади в управлінні фінансами.   

Державне регулювання економічних процесів. Економічні функції 
держави. Місце і роль держави в командній та в сучасній ринковій економіці. 
Форми, методи та інструменти регулювання економіки. Фінансово-кредитне 
регулювання економіки. Бюджетно-податкова система як інструмент 
економічної політики держави. Державний сектор та державне 
підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій держави. 

Необхідність, завдання та принципи фінансового контролю. Види, 
форми та методи фінансового контролю. Аудит: сутність, принципи 
організації. Аудиторська діяльність в Україні.  
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Світове господарство та місце України в світовій економіці. Сутність, 
етапи становлення та основні риси світового господарства. Сучасна 
структура світового господарства. Міжнародний поділ праці та 
інтернаціоналізація економіки як основа формування світового господарства. 
Транснаціональні корпорації і розвиток міжнародних виробничих зв’язків. 
Міжнародна економічна інтеграція та її організаційні форми. 

Світова торгівля: сутність та структура. Всесвітній ринок товарів і 
послуг. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі. Проблеми інтеграції 
економіки України у світове господарство. Сучасна глобалізація 
світогосподарських зв’язків і виникнення загально-цивілізаційних проблем 
людства.  
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ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА 
В процесі проходження вступного випробування абітурієнт має 

виявити достатній рівень набутих знань і вмінь. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Оцінювання проводиться за 200 бальною системою: 
168-200 балів - заслуговує абітурієнт, який дав вичерпні відповіді на 

всі запропоновані питання, показав систематичні знання з поставлених 
питань, вміє аналізувати основні проблеми держави і права, усвідомлює 
взаємозв’язок основних понять з профілем спеціальності, володіє 
відповідною термінологією. 

134-167 балів - заслуговує абітурієнт, який повністю розкрив 
запропоновані питання, виявив достатньо повні знання навчального 
матеріалу, орієнтується в сучасних проблемах держави і права, вміє 
користуватись поняттями, але допускає непринципові помилки у викладенні 
матеріалу; 

100-133 балів - ставиться абітурієнту, який виявив знання навчального 
матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання, але допускає 
суттєві помилки у викладенні матеріалу, не достатньо володіє понятійним 
апаратом; 

менше 100 балів - ставиться абітурієнту, який не має систематичних 
знань, викладає матеріал непослідовно, з порушенням логіки, допускає 
принципові помилки, що свідчать про обмеженість подальшого засвоєння 
навчального матеріалу. 

 
 

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ОЦІНКА 
168-200 «відмінно» 
134-167 «добре» 
100-133 «задовільно» 
менше 100 «незадовільно» 

 
 

 
 

 


