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Економічна теорія 

Вступ до основи економічних теорій. Еволюція основ економічних теорій: 

основні етапи та напрями розвитку. Політекономія. Економікс. Предмет основи 

економічних теорій. Економічні категорії. Економічні закони та принципи 

господарювання. 

Функції основ економічних теорій і їх роль у формуванні економічного 

мислення. Методи пізнання соціально-економічних явищ і процесів, їх 

класифікація. 

Сучасні напрями розвитку економічної думки: провідні школи та 

концепції. Виникнення та розвиток економічної думки в Україні. Взаємозв'язок 

економічної теорії з гуманітарними, природничими й технічними науками, що 

вивчають суспільство та світ. 

Економічні цілі та проблеми суспільства. Економічні відносини власності. 

Економічні цілі й рушійні сили суспільства. Економічні потреби суспільства, їх 

суть і структура. Економічні інтереси, їх сутність і суб'єкти. Взаємозв'язок 

інтересів і потреб. 

Зміст і структурні елементи економічної системи. Типи й моделі 

економічних систем. 

Правовий і економічний зміст власності. Суб'єкти й об'єкти відносин 

власності. Різноманітність форм власності та форм господарювання. 

Еволюція відносин власності. Новітні тенденції в розвитку відносин 

власності. Відносини та форми власності в Україні в період переходу до ринку. 

Роздержавлення та приватизація, їхня суть і відмінності. 

Економічні блага, їх класифікація. Носії економічних благ. Кількісна та 

якісна оцінки блага. Економічний закон зростання потреб. Теорія поведінки 

споживача. 

Рівновага споживача. Оптимальний кошик споживача. Крива «доход-

споживання». Крива індивідуального та ринкового попиту. 

Товарне виробництво. Суспільне виробництво та його сфери. Основні 

елементи процесу праці: робоча сила, предмети праці, засоби праці. Зародження 

й еволюції економічних форм суспільного виробництва. 

Натуральне господарство: економічний зміст і фактори, що його 

визначають. Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини й 

умови виникнення та розвитку. Основні категорії і закони товарного 

виробництва. 
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Основні етапи розвитку товарного виробництва. Просте й розширене 

товарне виробництво. Товарне виробництво в сучасних умовах. Виникнення 

нових форм суспільного господарства в процесі життєдіяльності людини. 

Теорія грошей. Сутність грошей і їх властивості. Функції грошей. 

Теоретичні концепції виникнення грошей. Теорії грошей: металева, 

номіналістична та кількісна. 

Грошовий обіг. Закони грошового обігу. Модель І.Фішера. Зміст поняття 

«грошова маса». Структура грошової маси. Грошові агрегати. 

Грошова система. Елементи грошової системи. Типи й види грошових 

систем. Сучасні тенденції розвитку грошової системи й сучасні види грошей. 

Ринок як економічна форма організації суспільного господарства. Теорія 

конкуренції. Досконала та недосконала конкуренція. Методи цінової і нецінової 

конкуренції. 

Позитивні й негативні властивості ринку. Еволюція ринку: шляхи 

побудови ринкової системи. Типи ринкових систем. Сучасні моделі ринкового 

господарства. 

 

Фінанси 

Сутність, призначення та роль фінансів. Функції фінансів. Фінансово-

кредитний механізм. Фінансова наука. Моделі фінансових відносин у 

суспільстві. 

Структура та будова фінансової системи. Сфери й ланки фінансових 

відносин. Будова національної фінансової системи. Фінансова політика. 

Економічна сутність фінансових ресурсів. Управління фінансами. Фінансовий 

контроль. 

Завдання та принципи фінансової політики. Форми та методи реалізації 

фінансової політики. Фінансова безпека держави. Фінансова криза та її 

характеристика. 

Призначення і суть державних фінансів. Державні доходи й витрати. 

Міжбюджетні відносини. Місцеві фінанси. 

Економічна суть централізованих фондів цільового призначення. 

Характеристика бюджетних фондів цільового призначення. Пенсійний фонд. 

Фонди соціального страхування. 

Економічна суть страхування. Галузі, форми і види страхування. 

Організація процесу страхування. Страхування у сфері АПК. 
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Економічна суть і роль державного кредиту. Структура державного боргу 

та механізм його формування. Види державних кредитів. Управління 

державним боргом. Національний борг і його вплив на фінансову ситуацію в 

державі. 

Фінансові посередники. Ризик та ціна капіталу. Ринок капіталів. Ринок 

похідних фінансових інструментів. Види похідних фінансових інструментів. 

Грошовий ринок і ринок банківських позичок. Валютний ринок. Фондова біржа 

та біржові операції.  

Економічна суть фінансів підприємств, принципи їх організації. 

Функції фінансів та їх характеристика. Зміст і завдання фінансової роботи.  

Сутність грошових коштів. Механізм здійснення готівкових розрахунків 

підприємств. Механізм здійснення безготівкових розрахунків підприємств.  

Економічна суть прибутку та його види. Визначення фінансових 

результатів господарської діяльності. Формування доходів підприємств.  

Економічна суть податків і зборів. ПДВ. Податок на прибуток. 

Фіксований сільськогосподарський податок. Податок на доходи фізичних осіб. 

Організація кредитування на підприємстві. Формування оборотних 

активів на підприємстві. Економічна суть відтворення основних засобів.  

Економічна суть оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз 

рентабельності, майнового стану підприємств. Ліквідність і платоспроможність. 

Фінансова стійкість та ділова активність підприємств. 

Зміст і завдання фінансового планування. Види й методи фінансового 

планування. 

Економічна суть і порядок проведення фінансової санації. Поняття 

банкрутства. Фінансова безпека держави.  
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Вступник за результатами співбесіди рекомендується до участі в конкурсі 

в разі, якщо він: 

– виявив достатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– володіє відповідною фаховою термінологією; 

– уміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх 

взаємозв’язок. 

Вступник за результатами співбесіди не рекомендується до участі в 

конкурсі в разі, якщо він: 

– виявив недостатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– не володіє відповідною фаховою термінологією; 

– не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє 

їхнього взаємозв’язку. 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНУП (протокол № 7 від 
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