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ПРОГРАМА
іспиту “Основи економіки”
Програма є міждисциплінарною. Включає 16 тем, які охоплюють основну
проблематику політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки. Програма
орієнтована на вивчення базового рівня теоретичної економіки.
Загальні основи економічної теорії
1.
Економічна теорія як наука
Історія виникнення і розвитку економічної теорії. Сучасні напрямки економічної
теорії. Предмет економічної теорії. Економічні відносини та їх місце в системі
суспільних відносин. Виробництво як процес і його елементи. Суспільне виробництво.
Продуктивні сили і виробничі відносини. Метод економічної теорії. Економічні
категорії і закони. Поняття економічної системи, види економічних систем. Економічна
теорія і економічна політика.
2.
Суспільне виробництво: цілі, ресурси, можливості та результати
Обмеженість ресурсів і безмежність потреб - найважливіша проблема
виробництва. Альтернативний вибір і раціональне використання ресурсів.
Виробничі можливості суспільства та їх фактори. Крива виробничих
можливостей. Потенціальний і реальний обсяг виробництва. Ефективність суспільного
виробництва та її показники.
3.
Власність та її історичні форми
Власність, її економічний зміст і юридичні форми. Місце власності у системі
економічних відносин. Суб’єкти та об’єкти власності.
Власник, його економічні інтереси і господарські функції. Власник і
підприємництво. Еволюція форм власності у сучасних умовах. Типи підприємств.
Державна власність та її протиріччя. Приватна власність, її переваги і роль у ринковій
економіці.
Товарне виробництво. Ринок як форма організії
господарського життя
Ринок. Ринковий механізм, його елементи. Попит, пропозиція, ринкова ціна.
Конкуренція, її форми, методи, соціально-економічні наслідки. Сутність
монополії. Монополія і конкуренція. Державна антимонопольна політика. Можливості
та обмеженість ринку.
4.

Основи мікроекономіки
5. Теорія споживчого вибору
Закон убуваючої граничної корисності. Споживчий вибір і бюджетне
обмеження. Правило максимізації корисності. Гранична корисність і крива попиту.
Аналіз кривих байдужності та їх використання. Використання теорії споживчого вибору
в економічній теорії.
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6.
Теорія попиту і пропозиції
Попит, його цінові та нецінові фактори. Пропозиція і її фактори. Графік
ринкової рівноваги. Еластичність попиту та пропонування. Розрахунок показників
еластичності попиту і пропозиції.
7.
Витрати виробництва
Економічні витрати. Зовнішні та внутрішні витрати. Економічний,
бухгалтерський і нормальний прибуток. Постійні, змінні та загальні витрати. Витрати
виробництва у короткостроковий та довгостроковий періоди.
Визначення ціни і обсягу виробництва на конкурентних і
неконкурентних ринках
Максимізація прибутку в короткостроковий період. Принцип порівняння
валового прибутку з валовими витратами. Принцип порівняння граничного прибутку з
граничними витратами.
Максимізація прибутку у довгостроковому періоді.
Довгострокова конкурентна рівновага.
Максимізація
прибутку
в
умовах
монополії, монополістичної конкуренції, олігополії.
8.

9.
Виробництво і ціноутворення на економічні ресурси
Попит на ресурси, його фактори. Правило мінімізації витрат і максимізації
прибутку. Раціональне співвідношення ресурсів.
Попит і пропозиція на ринку
робочої сили. Заробітна плата як ціна робочої сили. Номінальна і реальна заробітна
плата. Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, соціальне страхування. Основні
моделі ринку праці. Вплив профспілок на механізм ринку праці.
Особливості ринку землі і капіталу. Земельна рента, ціна землі. Визначення
ставки позичкового відсотка.

Основи макроекономіки
10.
Національна економіка
Суб’єкти і об’єкти макроекономіки. Система національних рахунків і
особливості обчислення показників валового внутрішнього продукту, валового
національного продукту. Національний доход і національне багатство. Рівень цін і
макроекономічні показники. Цілі макроекономіки. Ефективність макроекономічного
рівня і її показники.
11.
Державне регулювання макроекономіки. Господарський механізм
макроекономічного рівня
Ринок і держава. Економічні функції держави. Державний сектор ринкової
економіки, його суть, шляхи становлення і межі розвитку.
Теоретичні концепції державного регулювання: класичний і кейнсіанський
підходи.
Інструменти і методи державного регулювання. Фіскальна, грошова політика,
регулювання доходів, соціальна політика, зовнішньоекономічне регулювання.
Макроекономічне планування і прогнозування. Економічна політика та її оптимізація.
12.
Економічне зростання і макроекономічна ринкова рівновага.
Циклічний розвиток економіки. Поняття економічного зростання, його фактори і
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типи. Економічний цикл і його фази. Структурні кризи. Антициклічне регулювання.
Макроекономічна рівновага. Сукупний попит і його фактори. Сукупна
пропозиція і її фактори. Споживання і заощадження: фактори, функції. Середня і
гранична схильність до споживання і заощадження. Інвестиції: фактори, функція.
Мультиплікатор інвестицій. Моделі рівноваги у національній економіці..
13.
Зайнятість, безробіття у системі макроекономічної рівноваги та
соціальна політика
Ринок праці і його функціонування. Загальна і ефективна зайнятість. Безробіття,
його рівень і форми. Економічні і неекономічні наслідки безробіття. Закон Оукена.
Особливості безробіття в Україні. Державна політика зайнятості. Економічна нерівність
і політика соціального захисту.
14. Фінансово-кредитна система
Фінанси у системі економічних відносин. Суть фінансів і їх функції. Фінанси
підприємств і загальнодержавні фінанси. Фінанси населення. Сутність і механізми
фіскальної політики. Фіскальна політика і державний бюджет. Кредитна система і її
роль. Комерційні банки. Центральний банк. Цінні папери і їх ринок.
15.
Грошовий обіг. Інфляція
Грошова система держави. Рівновага на грошовому ринку. Закони грошового
обігу. Інфляція, її форми і антиінфляційні заходи держави.
Економічні, соціально-політичні і фінансові методи стабілізації валют.
Грошовий ринок. Грошово-кредитне регулювання економіки.
16.
Тенденції розвитку світового господарства
Світове господарство і основні етапи його розвитку. Інтернаціоналізація
господарського життя у сучасних умовах. Вивіз капіталу і міжнародний кредит.
Світова торгівля. Теорія порівняльних переваг. Міграція робочої сили.
Міжнародні валютні відносини.
Проблеми інтеграції економіки України у світове
господарство.
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ПРОГРАМА
іспиту “Основи держави і права”
1.
Виникнення та сутність держави і права
Виникнення, сутність та форми держави, її функції. Поняття і ознаки правової
держави. Значення Конституції для розбудови в Україні правової держави. Витоки та
етапи розвитку української державності. Становлення сучасної незалежної Української
держави та її системи права
Основи суспільного ладу та політична система України. Гілки влади. Система
органів державної влади. Місцеве самоврядування.
Співвідношення держави та права. Механізм держави і державної влади.
Основні типи держав. Громадянське суспільство і правова держава. Структура права.
Система права та система законодавства. Право, його функції та джерела. Норми права,
їх структура. Поняття та види правовідносин. Публічне і приватне право.
Правосвідомість та правова культура. Форми реалізації норм права, систематизація,
тлумачення норм права. Поняття механізму правового регулювання, правопорядку.
Поняття та види правопорушення. Поняття юридичної відповідальності, види
відповідальності.
2.
Конституційне право України
Поняття конституційного права та його джерела. Конституція України, її
структура, зміст. Основи суспільного ладу України: політична, економічна та соціальна
системи. Держава і особа, основні права, свободи та обов’язки громадян України.
Національно-державний устрій України. Повноваження Верховної Ради, Президента
України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади. Організація
роботи Верховної Ради. Порядок прийняття законів в Україні. Організація судової
влади та здійснення правосуддя в Україні. Повноваження Конституційного суду
України. Місцеве самоврядування.
3.
Адміністративне право України
Поняття адміністративного права, державного управління, самоврядування.
Суб’єкти адміністративного права: органи державної влади, органи державного
управління, державні службовці, громадяни, громадські організації, органи місцевого
самоврядування.
Правові форми і методи діяльності органів державного управління. Поняття й
види актів державного управління, вимоги до них при їх розробці, прийнятті та виданні.
Адміністративний процес і його завдання. Адміністративний проступок, його ознаки.
Види адміністративного правопорушення. Адміністративно-правова відповідальність.
Органи, що уповноважені розглядати справи про адмінправопорушення. Державне
управління окремими галузями народного господарства. Державна служба.
4. Цивільне право України. Цивільний процес
Поняття цивільного права. Відносини, що регулюються цивільним правом.
Цивільний кодекс України: сутність, структура, значення. Цивільні правовідносини:
виникнення, зміни та припинення. Суб’єкти і об’єкти цивільного права. Фізичні особи
як суб’єкти цивільного права. Юридичні особи: поняття й ознаки. Об’єкти цивільного
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права. Здійснення й захист цивільних прав. Виконання юридичних обов’язків у
цивільному праві. Відповідальність у цивільному праві. Строк здійснення й захисту
цивільних прав. Правочини, їх форми, види, умови дійсності. Позовна давність.
Поняття власності і права власності, цивільно-правове регулювання відносин
власності. Зміст, підстави виникнення і припинення права власності. Правовий режим
майна організацій, підприємств, об’єднань. Захист права власності.
Цивільно-правові зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язань.
Загальне поняття та окремі види договорів у цивільному праві. Загальна
характеристика договір купівлі продажу, поставки, підряду на капітальне будівництво,
перевезення. Позадоговірні зобов’язання. Поняття і види позадоговірних зобов’язань.
Зобов’язання, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.
Цивільно-процесуальне право і його особливості.
5. Сімейне право України
Основні принципи сімейного права. Поняття сімейного права, його предмет,
система, джерела. Поняття шлюбу, порядок укладання, припинення шлюбу. Права і
обов’язки подружжя. Права та обов’язки батьків і дітей.
6.Трудове право України
Поняття трудового права, його джерела та основні принципи. Трудові
правовідносини. Об’єкти та зміст трудового правовідношення. Зміст колективного
договору, порядок, строки укладання, перевірка виконання, відповідальність, вирішення
спорів.
Трудовий договір. Поняття трудового договору і трудового контракту. Форми,
порядок укладання, види. Випробування при прийнятті на роботу. Зміна умов
трудового договору. Переведення на іншу роботу. Припинення трудового договору.
Робочий час і час відпочинку. Поняття робочого часу, види робочого часу.
Надурочні роботи. Облік робочого часу. Час відпочинку. Святкові дні. Щорічні
відпустки, порядок надання.
Правові питання оплати праці. Система заробітної плати. Порядок встановлення
і виплати заробітної плати. Оплата праці: у святкові і неробочі дні, в нічний час,
надурочної роботи при виконанні робіт різної кваліфікації.
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність працівників. Поняття
трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Заохочення за
успіхи у праці. Відповідальність за порушення трудової дисципліни. Поняття
матеріальної відповідальності, її види та підстави. Порядок відшкодування шкоди,
завданої здоров’ю працівників.
Розгляд трудових спорів. Поняття трудових спорів, їх види. Система органів, що
вирішують трудові спори. Порядок вирішення трудових спорів. Підвідомчість спорів.
Порядок виконання рішень по трудових спорах.
7.
Соціальне забезпечення як галузь права та законодавства України.
Поняття та види пенсій та допомог.
Державне соціальне страхування. Види трудового стажу, його значення.
Допомога по тимчасовій непрацездатності, при вагітності і пологах, інші виплати.
Пенсії за віком, по інвалідності, при втраті годувальника та ін.
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8.
Основи екологічного права України.
Поняття, предмет, система екологічного права України. Законодавство про
охорону навколишнього природного середовища. Правова охорона природнозаповідного фонду, атмосферного повітря, тваринного світу, надр та водних ресурсів.
9. Основи земельного права України.
Загальна характеристика земельного права та законодавства. Види земель та їх
правовий статус. Охорона земель. Управління в галузі використання і охорони земель.
10. Основи фінансового права України.
Фінансове право: поняття, система, джерела. Бюджет і бюджетна система.
Система оподаткування і її правове регулювання.
11. Кримінальне право України. Кримінальний процес.
Поняття та ознаки злочину. Поняття, мета і види покарання. Склад злочину.
Посадові злочини: одержання хабара, зловживання владою чи службовим
становищем, перевищення влади, халатність.
Кримінально-процесуальне право і його особливості.
12. Основи господарського права України. Господарський процес
Господарське право, господарські правовідносини, господарське законодавство.
Господарський кодекс України: сутність структура, значення.
Суб’єкти
господарювання. Господарські зобов’язання. Відповідальність за правопорушення у
сфері господарювання.
Система конкурентного законодавства. Види і сутність порушень законодавства
про захист економічної конкуренції.
Господарсько-процесуальне право і його особливості.
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ПРОГРАМА
співбесіди з питань, що стосуються державного управління
1. Державне управління
Функції державного управління. Методи державного управління. Органи
місцевого самоврядування та їх повноваження. Основні напрямки діяльності органів
державного управління наукою та освітою. Адміністративно-правовий режим
державного управління. Об’єкти державної власності, що знаходяться в управлінні
місцевих державних адміністрацій.
Повноваження Президента України. Діяльність Верховної Ради України та її
повноваження. Контрольні повноваження Президента України. Основні напрями
діяльності органів державного управління економікою.
Повноваження Прем’єр-міністра України. Повноваження Президента України в
сфері виконавчої влади. Територіальна організація влади в Україні. Кабінет Міністрів
України як вищий орган в системі органів виконавчої влади. Структура системи
органів виконавчої влади.
Повноваження центральних органів виконавчої влади. Характеристика
центральних органів виконавчої влади. Рішення центральних органів виконавчої влади.
Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
Підвідомчість, підконтрольність, підлеглість, підзвітність та відповідальність
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Територіальні органи міністерств і інших центральних органів виконавчої влади.
Основні завдання місцевих державних адміністрацій. Делеговані та додаткові
повноваження місцевих державних адміністрацій
Основні напрямки діяльності органів державного управління в сфері охорони
природного середовища. Основні напрямки діяльності органів державного управління
транспортом та зв’язком. Основні напрямки діяльності органів внутрішніх справ.
Основні напрямки діяльності органів державного управління в сфері закордонних
справ. Основні напрямки діяльності
органів державного управління в області
технічного регулювання та споживчої політики. Організація управління телебаченням
та радіомовленням.
Правовий акт державного управління, його ознаки та відмінності від закону.
Електронне урядування. Електронний уряд. Судовий контроль в сфері державного
управління. Економічна оцінка ефективності функціонування органу державної влади.
Унітарна та федеративна організація державного управління. Основні напрями
діяльності органів державного управління в промисловості та паливно-енергетичній
сфері. Основні напрями діяльності державних органів в сфері оборони. Основні
напрямки діяльності органів державного управління в сфері регуляторної політики та
підприємництва. Основні напрямки діяльності органів державного управління
сільським господарством. Основні напрямки діяльності органів державного управління
фінансами. Характеристика системи та компетенції органів державного управління в
сфері юстиції.
2. Державне управління в сфері соціальної політики
Сутність і зміст соціальної політики, її мета та завдання. Умови реалізації
соціальної політики в Україні. Поняття «об’єкти та суб’єкти» соціальної політики.
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Функції держави як суб’єкта соціальної політики. Місце і роль політичних партій в
реалізації завдань соціальної політики.
Поняття «соціальна інфраструктура». Закони, закономірності й принципи її
розвитку та функціонування. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики в
Україні.
Сутність соціальної нерівності як суспільного явища. Основні риси соціальнокласової структури сучасного українського суспільства. Система соціальних цінностей,
що сформувалася в українському суспільстві. Соціальне партнерство та його роль у
вирішенні соціальних проблем.
Принципи здійснення державної політики зайнятості. Основні складові
соціального захисту населення. Етапи розвитку системи соціального захисту у світі.
Основні функції соціального захисту. Основні види соціального забезпечення.
Соціальний захист соціально вразливих категорій населення.
Соціальне страхування та його функції. Виплати, що здійснюються через
систему страхування. Що являють собою соціальні нормативи? Поняття соціального
ризику та страхового тарифу.
Поняття соціальної допомоги, її завдання. Адресність соціальної допомоги.
Способи її адресування. Соціальні програми, їх роль у соціальній політиці. Захист і
соціально-трудова реабілітація інвалідів. Соціальні служби, їх роль у здійсненні
соціальної політики. Механізми державного та недержавного фінансування соціальної
сфери. Система фінансування соціальних заходів на підприємстві.
Основні напрями реформування соціальної політики в Україні. Основні складові
процесу реформування економічних основ етнонаціональних відносин. Пріоритетні
напрями соціальної політики регулювання соціально-класових відносин. Сутність
процесів соціальної стратифікації та соціальної мобільності. Основні умови оптимізації
мовної політики. Основні завдання регулювання процесу розвитку соціальних відносин.
Сутність соціальної безпеки людини і суспільства.
Особливості діяльності громадських організацій як суб’єктів соціальної
політики. Характеристика охорони здоров’я як галузі соціальної сфери. Характеристика
освіти як галузі соціальної сфери. Основні напрями держаної житлової політики. Роль
соціальної політики у створенні умов для виконання сім’єю своїх основних функцій.
3. Державне регулювання економіки
Економічна політика держави та її види. Сучасні підходи та принципи
державного регулювання економіки. Основні форми впливу держави на соціальноекономічний розвиток країни. Методи державного регулювання економіки.
Державний бюджет як головний засіб управління соціально-економічним
розвитком країни. Доходи та видатки державного бюджету. Джерела покриття дефіциту
державного бюджету. Цілі та суб'єкти грошово-кредитної політики держави.
Фінансові важелі державної підприємницької політики. Механізм державного
регулювання підприємництва. Роль держави у становленні підприємницького
середовища в Україні. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.
Соціальна сутність корупції та її негативні наслідки. Корупційні
правопорушення та їх види. Механізм корупційних відносин. Фактори корупції в
Україні. Основні засади протидії корупції.
Розвиток науки як складова економічної політики. Форми та методи реалізації
науково-технічної політики. Прямі та опосередковані методи науково-технічної
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політики.
Основні напрямки співробітництва між Україною та ЄС. Перспективи України
щодо ЄС.
Система органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Завдання та принципи
зовнішньоекономічної політики. Види зовнішньоекономічної діяльності. Адміністративні
інструменти державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності: ліцензування,
квотування, державна монополія на зовнішню торгівлю окремими товарами. Методи
стимулювання іноземних інвестицій. Державне регулювання інвестиційних процесів.
Адміністративні, правові та економічні методи державного регулювання
розвитку регіонів. Завдання та зміст програм економічного і соціального розвитку
регіонів. Методика і порядок розроблення програм економічного і соціального розвитку
регіону.
Принципи формування місцевих бюджетів. Доходи місцевих бюджетів. Нормативи
відрахувань загальнодержавних податків і зборів до місцевих бюджетів. Місцеві податки
та збори. Видатки місцевих бюджетів.
Функції центральних державних органів і місцевих державних адміністрацій щодо
регіональної економічної політики. Фінансово-економічна база місцевого самоврядування. Об’єкти комунальної власності.
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