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ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Пояснювальна записка
Програма вступних випробувань розроблена на основі Типових навчальних програм
підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст» і спрямована на виявлення професійної
компетентності вступників у відповідності до Державних стандартів вищої освіти.
Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про
організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Програма вступного випробування
Економічна теорія передбачає вивчення основних закономірностей економічного життя
та відображення їх у системі економічних категорій, принципів, законів, моделей.
Опанування дисципліни сприятиме розумінню студентами сучасної ринкової економіки,
сутності підприємництва, заснованого на різних формах власності, позитивних і негативних
чинників розвитку національної економіки, а також структури сучасних міжнародних
економічних відносин, механізму і специфіки їх реалізації.
Мета викладання – надання студентам глибоких теоретичних знань з проблем
функціонування економіки – важливої сфери життєдіяльності людини, дії об’єктивних
економічних законів, ознайомлення з методами і умовами ефективного господарювання і
цілісне систематичне уявлення про економічну теорію.
Завдання дисципліни – допомогти студентам зрозуміти трансформаційні процеси в
економіці України, проблеми перехідної економіки; зорієнтуватися у виборі ефективного
управлінського рішення; засвоїти первинні навички раціональної економічної поведінки.
РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІ
Тема 1. Основи економічної теорії: предмет, метод і функції
Зародження економіко-теоретичних знань. Основні етапи розвитку економічної теорії
(напрямки, школи, течії). Сучасні економічні теорії. Предмет економічної теорії. Економіка як
об’єкт економічної теорії. Різні методологічні підходи до предмета економічної теорії.
Позитивна і нормативна економіка. Методи дослідження економічних процесів і явищ. Метод
наукової абстракції. Аналіз. Синтез. Історичний та логічний метод. Експеримент. Економічні
категорії та закони. Практика як критерій істинності теоретико-економічних знань. Функції
економічної теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Актуальні проблеми
економічної теорії в сучасних
умовах.
Тема 2. Рушійні сили економічного розвитку
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
пості індустріальному 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.
Тема 3. Економічні системи суспільства
Сутність і основні структурні елементи економічної системи. Типи економічних систем
та критерії їх класифікації. Інформаційний 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: до індустріальна (аграрна), індустріальна, постіндустріальна.
Тема 4. Відносини власності в економічній системі
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 5. 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. Споживна 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 6. Сутність і еволюція грошей
Становлення та еволюція грошових відносин. Історія розвитку грошей. Концепції
походження грошей: раціоналістична, еволюційна, функціональна. Функції грошей.
Еволюція і форми грошей. Грошовий обіг і його закони. К. Маркс, І. Фішер та сучасні
економісти про закони грошового обігу. Поняття інфляції. Грошова система та її елементи.
Основні типи грошових систем.
Тема 7. Ринок і механізм його функціонування
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. Пластичність
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. Соціальне орієнтована ринкова економіка: сутність, риси,
структура. Шляхи переходу до ринку. Особливості переходу України до соціальне
орієнтованої ринкової економіки. Суперечності перехідного періоду та шляхи їх подолання.
Тема 8. Ринкова інфраструктура
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.

РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
Тема 9. Національна економіка та її показники
Національна економіка і національний продукт. Показники обчислення національного
продукту. Суспільний продукт. Проблема «повторного рахунку». Кінцевий та проміжний
продукт. Додана вартість. Валовий продукт. Валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий
національний продукт (ВНП). Способи обчислення ВВП. Номінальний і реальний ВВП.
Система національних рахунків. Роль макроекономічних показників у становленні
національної економіки України.
Тема 10. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність
Економічне зростання і його типи. Теорії економічного зростання. Екстенсивне й
інтенсивне економічне зростання. Економічні коливання як форми розвитку економіки.
Економічний цикл і його фази. Кризи. Теорії циклів. Сукупність зовнішніх і внутрішніх
причин циклу. Види циклів.
Середні і короткі цикли. Довгі хвилі в економіці.
Особливості сучасних
циклів.
Тема 11. Безробіття й зайнятість населення
Сутність і причини виникнення безробіття. Види безробіття. Рівень безробіття.
Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Особливості безробіття в Україні.
Створення ефективної системи зайнятості населення. Державна служба зайнятості.
Показники зайнятості населення. Види зайнятості. Рівень зайнятості трудових ресурсів.
Заробітна плата. Форми і системи заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата.
Тема 12. Фінансова система. Державний бюджет
Суть фінансів та їх роль у ринковій економіці. Система фінансів. Державний бюджет.
Бюджетна система. Доходи державного бюджету. Видатки державного бюджету. Бюджетний
дефіцит (профіцит). Державний борг. Шляхи подолання бюджетного дефіциту. Податкова
система і податкова політика держави. Суть податків. Види податків. Функції податків.
Принципи оподаткування. Крива Лаффера. Формування податкової системи в Україні.
Тема 13. Кредитно-банківська система
Сутність і види кредиту. Функції кредиту в ринковій економіці. Структура сучасної
кредитної системи. Центральний банк, його операції, види та
функції. Комерційні
банки. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути (кредитні організації). Особливості
формування банківської системи в
Україні.
Тема 14. Роль держави в ринковій економіці
Необхідність і суть державного регулювання економіки. Економічні функції держави в
ринковій економіці. Методи державного регулювання соціально-економічних процесів.
Сучасна економічна політика в Україні, її основні напрямки і проблеми.
Тема 15. Світове господарство та основні тенденції його розвитку
Об’єктивні передумови виникнення світового господарства. Поняття світового
господарства. Етапи розвитку та структура сучасного світового господарства. Міжнародний
поділ праці, його принципи і форми. Світовий ринок. Нерівномірність розвитку економіки
окремих регіонів і країн світу. Світогосподарські зв’язки: форми міжнародних економічних
відносин. Передумови та фактори входження економіки України у світове господарство.
Україна в системі міжнародних економічних відносин.

РОЗДІЛ 3. СУБ'ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Тема 16. Домогосподарства
Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин.
Сектор домогосподарств. Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства
як постачальники ресурсів.
Доходи Домогосподарства. Витрати Домогосподарства. Розподіл доходів
на особисте споживання, податки і заощадження.
Витрати на споживання. Місце Домогосподарства в кругообігу продуктів, ресурсів і
доходу.
Тема 17. Підприємство і підприємництво
Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. Форми і
види підприємств.
Капітал підприємства. Масштаби підприємства. Концентрація та централізація
капіталу. Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми капіталу.
Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Зношення основного
капіталу. Амортизація.
Суть підприємництва і умови його існування. Види та функції
підприємництва.
Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький
дохід.
Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в
Україні.
Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і підприємництва в
ринковій економіці.
Тема 18. Капітал і наймана праця
Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в Україні.
Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Капітал як економічна
категорія. Альтернативні теорії капіталу. Капітал і праця. Трудові відносини: сутність і
структура. Наймана праця. Вартість робочої сили: дискусійні аспекти.
Винагорода за працю. Заробітна плата: сутність, форми системи. Теорії заробітної
плати.
Номінальна і реальна заробітна плата. Продукт праці та заробітна плата. Мінімальна
заробітна плата та її критерії.
Тема 19. Підприємництво в аграрній сфері
Аграрне виробництво — особлива сфера вкладання капіталу і праці. Відносини
власності в сільському господарстві. Земельна рента та її форми: оренда землі, ціна землі.
Форми господарювання в сільському господарстві та їх особливості в різних країнах.
Фермерські господарства. Колективні і державні господарства. Особливості концентрації і
централізації виробництва і капіталу в сільському господарстві.
Рентні відносини і особливості валового і чистого доходу в сільському господарстві.
Земельний податок.
Ціна на сільськогосподарську продукцію. Необхідність і
сутність цінового
паритету. Державна підтримка сільського господарства.
Тема 20. Держава та її економічні функції
Держава як суб'єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. Держава як
товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні блага і послуги.
Економічні функції держави. Захист конкуренції та
антимонопольна
політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази.
Розподіл ресурсів і суспільні блага.
Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходу.
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Варіант тестового завдання
1. Виберіть найбільш правильне визначення інфляції:
А) зростання цін;
Б) знецінення грошей;
В) зростання незадоволеного попиту;
Г) подорожчання товарів.
2. Що належить до складу продуктивних сил:
А) робоча сила і виробничі відносини;
Б) засоби виробництва;
В) робоча сила і засоби виробництва.
3. Економічні закони виражають:
А) суть явища;
Б) зв’язок між явищами;
В) суть економічного процесу.
4. Вартість товару це:
А) праця товаровиробника;
Б) якість товару;
В) співвідношення попиту та пропозиції
Г) кількість затраченої праці.
5. Гроші це:
А) предмет домовленості
Б) умовність, яка не має власної вартості;
В) товар, який виконує особливу функцію загального еквівалента.
6. Виберіть найточніше визначення ринку:
А) це сектор економіки, що охоплює торгівлю;
Б) це механізм узгоджень інтересів;
В) це місце купівлі-продажу.
7. Складіть перелік шкіл в історичній послідовності:
А) класична політекономія;
Б) фізіократія;
В) меркантилізм;
Г) марксизм;
Д) кейнсіанство.
8. Власність це:
А) відносини між людьми з приводу привласнення певних речей;
Б) це матеріальні і нематеріальні цінності, які привласнюються;
В) це сукупність вольових та економічних відносин з приводу розпорядження певними
речами.
9. Що з наведених положень є споживною вартістю:
А) корисність речі;
Б) рідкісність речі;
В) конкретна праця;
Г) співвідношення попиту та пропозиції.
10. Товар це:
А) вирощені на власному городі овочі для власного споживання;
Б) масове виробництво взуття;
В) надрукована власна книга;
Г) пошитий одяг для себе.
11. Економічна категорія це:
А) поняття, що відбиває сутнісний бік економічного явища;
Б) поняття занесене до економічної енциклопедії;

В) слово, що використовується в економічній науці.
12. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:
А) об’єктивні;
Б) суб’єктивні;
В) діють лише в людському суспільству.
13. Представники якого напряму в економічній науці вважали торгівлю джерелом
багатства нації:
А) фізіократи;
Б) меркантилісти;
В) класики;
Г) кейнсіанці.
14. Усвідомлення потреб означає потребу:
А) інтересу;
Б) стимулу;
В) дії;
Г) нової потреби.
15. Хто першим ввів в користування термін «політична економія»:
А) Ф. Кене;
Б) А. Монкретьен;
В) А. Сміт;
Г) Арістотель.
16. До природних ресурсів виробництва не належать:
А) земля, ліси;
Б) водні ресурси;
В) мінеральні ресурси;
Г) обладнання.
17. Яка з перелічених властивостей не характерна для ресурсів?
А) обмеженість;
Б) різноманітність;
В) безмежність;
Г) корисність.
18. Характерними рисами натурального господарства є:
А) відсутність коопераційних зв’язків з іншими господарськими структурами;
Б) гранично повільні організаційні, технічні та технологічні зміни;
В) участь у суспільному поділі праці.
19. Риса, яка характерна для товарного виробництва та не характерна для
натурального господарства:
А) обмін діяльністю між людьми;
Б) виробництво продуктів для обміну;
В) використання засобів виробництва.
20. ССП це:
А) сукупність усіх споживних вартостей створених у суспільстві за певний проміжок
часу;
Б) це засоби виробництва і предмети споживання;
В) це фонд заміщення і національний доход;
Г) необхідний продукт і фонд заміщення.
21. Необхідна передумова існування товарного виробництва:
А) суспільний поділ праці;
Б) наявність розвинутої системи машин;
В) розвинута грошова система.
22. Чим товар відрізняється від продукту:
А) він здатний задовольняти потреби людини;

Б) він здатний обмінюватися на інші товари;
В) він є продуктом людської праці.
23. Хто наділений найбільшими правами відносно певного об’єкта?
А) користувач;
Б) розпорядник;
В) володар.
24. Людина, яка взяла автомобіль на прокат є:
А) користувачем;
Б) розпорядником;
В) володарем.
25. Предметом праці є:
А) те чим людини впливає на предмети праці;
Б) те на що людина впливає в процесі праці;
В) результат економічної діяльності.

Форма проведення вступного іспиту – письмове тестування.
Кількість питань у тесті – 25
Тривалість тестування – 1 год
Критерії оцінювання - завдання оцінюється за 100 - бальною шкалою. Правильна
відповідь оцінюється у 4 бали, неправильна відповідь – 0 балів. Максимальна кількість балів
– 100, мінімальна кількість балів – 52.
Вступники, які набрали менше 52 балів до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

Голови фахових атестаційних комісій:
доцент кафедри фінансів,
банківської справи та страхування

Малишко В.В.

доцент кафедри політичної економії

Шимченко Л.А.

