ПРОГРАМА
ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІД З ФАХУ (ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ)
(мова навчання українська)
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Тема 1. Вступ до економіки
Мета і завдання дисципліни «Основи економіки». Логіка і структура
навчальної дисципліни «Основи економіки».
Економіка як сфера життєдіяльності суспільства. Суб’єкти та об’єкти
економічних відносин. Основна проблема економічного життя суспільства та
економічної науки: обмеженість ресурсів та безмежність потреб.
Становлення і основні етапи розвитку економічної науки: історикоекономічний екскурс. Економічна наука та її роль у житті окремої людини і
суспільства.
Тема 2. Предмет і метод економічної науки
Предмет економічної науки та його еволюція.
Структура економічної науки. Політична економія. Економічна теорія.
Мікроекономіка,
мезоекономіка,
макроекономіка,
світова
економіка
(мегаекономіка). Основні функції економічної науки.
Система економічних категорій та економічних законів. Економічні
закони: зміст та відмінності від законів природи.
Методи дослідження економічних явищ і процесів. Системний підхід,
діалектика, поєднання логічного та історичного. Наукова абстракція, аналіз і
синтез, індукція і дедукція та ін. Зв’язок економічної науки з іншими науками
та навчальними дисциплінами.
Тема 3. Потреби та інтереси – рушійні сили економічного розвитку
Економічні потреби суспільства, їх сутність і класифікація. Закон
зростання потреб та його значення. Піраміда потреб.
Економічні інтереси: їх структура, взаємодія, функції. Класифікація
економічних інтересів.
Взаємодія потреб та інтересів. Мотиви і стимули господарювання.
Тема 4. Економічна система суспільства. Відносини власності
Характеристика економічної системи суспільства. Основні елементи
структури економічної системи. Економічний зміст продуктивних сил
суспільства. Економічні відносини, їх структурні елементи.
Типологія економічних систем. Ключові ознаки ринкової та командноадміністративної економічних систем. Основні риси традиційної та змішаної
економічних систем.
Відносини власності, їх провідна роль в економічній системі. Суб’єкти та
об’єкти відносин власності.
Роль людини в економічній системі.

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва
Сутність та елементи суспільного виробництва. Матеріальне і
нематеріальне виробництво. Основні фактори суспільного виробництва, їх
взаємозв’язок. Поняття ефективності виробництва. Економічна та соціальна
ефективність.
Форми організації суспільного виробництва. Натуральне господарство і
товарне виробництво. Товар і його властивості. Основні теорії вартості.
Ціннісні теорії та їх взаємодія.
Закон вартості, його сутність та функції.
Тема 6. Теорія грошей і грошового обігу
Гроші, їх роль в економічній системі. Теорії походження (виникнення)
грошей: еволюційна і раціоналістична. Основні теорії сутності грошей. Функції
грошей, їх еволюція.
Еволюція форм грошей. Основні види грошей. Кількість грошей,
необхідних для обігу. Поняття грошової маси і грошових агрегатів.
Сутність інфляції та її основні чинники. Вплив інфляції на економічні
процеси. Форми та види інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат.
Соціально-економічні наслідки інфляції. Особливості інфляційного процесу в
Україні. Поняття антиінфляційної політики.
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ:
МІКРО-, МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ І ГЛОБАЛЬНИЙ РІВНІ
Тема 7. Ринкова економіка: сутність та структура
Сутність ринку, його структура та функції. Класифікація ринку за
об’єктами. Характеристика сучасної ринкової системи.
Основні суб’єкти ринкової економіки. Держава як суб’єкт ринкового
господарства. Моделі ринкової економіки. Інфраструктура ринку, її суть та
значення.
Конкуренція і монополія в економічній системі. Економічне значення
конкуренції. Основні форми конкурентної боротьби. Досконала і недосконала
конкуренція. Цінова і нецінова конкуренція.
Поняття монополії, її причини, сутність, наслідки. Антимонопольна
політика держави.
Тема 8. Попит і пропозиція, ринкова рівновага
Сутність попиту та фактори, що на нього впливають. Індивідуальний та
ринковий попит. Цінові та нецінові чинники попиту.
Пропозиція: зміст та фактори, що її визначають. Індивідуальна та
ринкова пропозиція. Цінові та нецінові чинники пропозиції.
Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага. Рівноважна ціна.
Поняття дефіциту та надлишку.

Тема 9. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці
Сутність підприємництва і умови його існування. Теорії підприємництва.
Інноваційне підприємництво.
Підприємство, його види. Організаційно-правові форми підприємств.
Класифікація підприємств за розміром. Мале підприємництво.
Сучасні форми підприємницької діяльності. Державна політика
стимулювання малого підприємництва.
Тема 10. Капітал, витрати виробництва і прибуток
Капітал як матеріальна основа підприємництва. Капітал як економічна
категорія. Структура авансованого капіталу.
Витрати виробництва, їх сутність і класифікація. Витрати виробництва в
короткостроковому періоді.
Прибуток на капітал і фактори, що його визначають. Функції та
економічна роль прибутку. Рентабельність.
Кругооборот і оборот промислового капіталу. Фізичне і моральне
зношування основного капіталу. Амортизація основного капіталу.
Тема 11. Суспільне відтворення.
Національна економіка: сутність і вимірювання
Суспільне відтворення: зміст, фази, форми. Відтворення національного
продукту і національного багатства. Відтворення і нагромадження. Структурні
зрушення у пропорціях суспільного відтворення.
Економічне зростання: сутність, типи, фактори.
Національна економіка. Обчислення національного продукту. Система
основних макроекономічних показників. Національне багатство.
Тема 12. Циклічність економічного розвитку
Циклічність як загальна закономірність ринкової економіки. Економічне
зростання та циклічність. Класифікація економічних циклів. Середні, короткі
цикли та довгі хвилі в економіці. Основні характеристики економічних циклів.
Промисловий (середньостроковий) цикл та його фази. Довгі хвилі в
економіці.
Антициклічна економічна політика держави: сутність та механізм.
Тема 13. Відтворення робочої сили: безробіття і зайнятість населення
Ринок праці та особливості його функціонування. Самовизначення
індивідів і зайнятість населення.
Причини і види безробіття. Безробіття та його соціально-економічні
наслідки. Визначення рівня безробіття. Вплив безробіття на соціальноекономічний розвиток.
Еволюція теоретичних концепцій ринку праці, зайнятості та безробіття.
Основні принципи та механізми державного регулювання зайнятості
населення. Регулювання зайнятості населення в Україні. Рівень та динаміка
безробіття.

Тема 14. Держава у ринковій економіці
Причини втручання держави в ринковий механізм. Еволюція теоретичних
поглядів щодо ролі держави в економіці.
Функції держави в ринковій економіці. Форми і методи впливу держави
на ринкову економіку. Формування економічної політики. Основні напрями та
пріоритети економічної політики.
Державний сектор і державне підприємництво як спосіб реалізації
економічних функцій держави.
Тема 15. Закономірності та особливості розвитку
перехідних економік. Перехідна економіка України
Обєктивні основи розвитку сучасної цивілізації. Еволюція економічних
систем. Перехідна економіка: сутність та основні риси. Концепції переходу
постсоціалістичних країн до ринкової економіки.
Трансформація економіки України: об’єктивна необхідність та основні
напрями. Роздержавлення, приватизація та демонополізація економіки.
Сутність та основні напрями структурної перебудови економіки України.
Реформування фінансово-кредитної сфери. Шляхи входження економіки
України у світовий економічний простір та основні напрямки європейської
інтеграції.
Тема 16. Закономірності розвитку світового господарства
Основи формування світового господарства: роль міжнародного поділу
праці та інтернаціоналізації економіки.
Багатоманітність форм міжнародних економічних відносин. Світовий
ринок товарів та послуг. Міжнародний рух капіталу, інформації, робочої сили.
Міжнародне науково-технічне співробітництво. Зміст і структура світової
валютної системи. Сучасні тенденції розвитку світової валютної системи.
Глобалізація світогосподарських зв’язків та її вплив на національні
економічні системи. Глобальні проблеми людства.
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