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Перелік тем, що входять до програми вступного фахового випробування 

для осіб, які вступають для здобуття ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю: 

 

Економічна система суспільства. Структура продуктивних сил. 

Суспільний поділ праці. Технологічний і суспільний способи виробництва. 

Класифікація економічної системи. Власність як економічна категорія. Форми, 

типи й види власності. Основні тенденції розвитку власності на сучасному 

етапі. Роздержавлення і приватизація власності. 

Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства. Зміст і структура 

суспільного виробництва. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси. 

Економічний закон зростання потреб. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна 

сила соціально-економічного прогресу. Форми організації суспільного 

виробництва: натуральне і товарне. Умови виникнення й еволюція товарного 

виробництва. Розвинуте товарне виробництво. 

Теоретичні основи ринкової економіки. Теоретичні засади становлення 

ринкових відносин. Ринок як економічна категорія. Класифікація ринків. 

Функції ринку. Умови формування і розвитку. Соціально-економічна 

характеристика елементів ринку та умови їх формування в Україні. Сутність та 

види інфраструктури ринку. Торгові доми, торгові палати, холдингові компанії. 

Банк, їх функції та види. Закон опиту, Зв’язок  між попитом і ціною. 

Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають. Закон пропозиції. Крива 

пропозиції та її властивості. Зв'язок між пропозицією і ціною. 

Теорія товару і грошей. Необхідність і межі державного регулювання 

економіки. Товар та його властивості. Теорії вартості: трудова, маржиналістська  

і неокласична. Виникнення і розвиток грошових відносин. Сутність та функції 

грошей. Грошовий  обіг та його закони. Інфляція, її суть і причини. Суть, 

структура та функції ринку. Сутність ринкової інфраструктури. Сутність 

конкуренції та форми. Монополії: суть, види, форми. 

Підприємство та підприємництво. Підприємство як суб’єкт економічної 

системи. Поняття про підприємництво, його функції і основні принципи. 

Організаційно-правові форми підприємств. Соціально-економічна  

характеристика підприємств. Функції підприємства. Організація процесу 

підприємства. Сутність підприємництва й умови його існування. Поняття 

підприємницької діяльності. Принципи й умови підприємництва. Чинники 

підприємницької діяльності. Значення прибутку в розвитку підприємства. 
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Організаційно-правові форми підприємства  в ринковій економіці. Особливості 

підприємництва в Україні. 

Капітал підприємства, його кругооборот та оборот. Підприємництво як 

суб’єкт економічної системи. Класифікація підприємств. Суть підприємництва, 

умови його існування та форми. Суть капіталу, його матеріально-речовий зміст 

та соціально-економічна форма. Кругооборот і оборот капіталу підприємства. 

Капітал основний та оборотний. Амортизація. Рентабельність. 

Капітал сфери обігу. Сутність, функції та місце сфери обігу в ринковій 

економіці. Виникнення сфери товарного обігу в процесі еволюції товарно-

грошових відносин. Торгівля та її види. Сучасні форми торговельного 

підприємництва. Торговий капітал і торговий прибуток. Товарна біржа. Торгові 

будинки. Інтернет-торгівля у сфері ринкової інфраструктури. Торговельний 

прибуток і його норма. Позиковий і торговельний капітал. Сутність позикового 

капіталу як основи кредитних відносин. Позичковий процент і його джерела. 

Роль і функції кредиту в сучасній ринковій економіці. Необхідність, сутність, 

функції та форми кредиту. Форми кредиту. Банківська система як 

інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки. Банки, їх види та 

функції. Ринок цінних паперів.  

Ринкові відносини в аграрному секторі. Аграрна сфера виробництва та 

його особливості. Аграрні відносин, їх специфіка і місце в економічній системі. 

Форми власності на землю. Роль держави в регулюванні аграрних відносин в 

Україні. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення. Рентні 

відносини. Рента й орендна плата. Розподіл і використання рентного доходу. 

Види земельної ренти: диференціальна, монопольна, абсолютна. Попит і 

пропозиція на землю. Ціна землі. Агропромисловий комплекс, його функції і 

структура. Аграрні відносини в сучасній Україні.  

Держава та її економічні функції. Держава як суб’єкт економічної 

системи. Сутність і основний зміст державного регулювання економіки. Роль 

держави в економіці. Державне регулювання як складова частини державного 

управління. Цілі державного регулювання економіки. Сутність і структура 

фінансової системи. Державний бюджет. Місцеві бюджети. Бюджетно-

податкова система як інструмент економічної політики держави. Податки. 

Класифікація податків. Функції податків: фіскальна, регулюю, стимулююча.  
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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 ЛНАУ (протокол № 6 від 

22.03.2021 р.) 

 


