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ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Програма розроблена на підстава програми державної атестації студентів СНУ ім.
В. Даля за напрямом «Фінанси і кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітній
ступень бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за не спорідненою
спеціальністю забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом:
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ. Натуральна, товарна та планова форми організації
виробництва. Відносини власності та її форми. Цілі реформування відносин власності в Україні.
Капітал підприємства, його кругообіг і стадії. Функціональні форми кругообігу капіталу.
Основний і оборотний капітал. Конкуренція: сутність, функції, види. Основні типи ринкових
структур досконалої та недосконалої конкуренції. Диференціація доходів населення та
необхідність їх перерозподілу. Соціальний захист населення в ринковій економіці. Фізичний і
моральний знос промислового капіталу. Проста і прискорена амортизація. Основні фактори
суспільного виробництва. Економічний потенціал суспільства і рівень його використання в
Україні. Виробничі відносини, їх сутність і структура. Класифікація способів виробництва,
виходячи з аналізу виробничих відносин. Гроші та їх функції. Моделі ринкової економіки.
Варіанти переходу від планової економіки до ринкової (шоковий та еволюційний шлях).
Торговий капітал. Форми підприємництва в торгівлі. Сутність, причини виникнення монополій.
Види монополій. Антимонопольне законодавство. Економічні та неекономічні блага. Товар і
його властивості. Заробітна плата як економічна категорія. Взаємозв'язок між зростанням
продуктивності праці та рівнем заробітної плати. Ринок, його характерні риси, структура та
інфраструктура. Роздержавлення та приватизація в Україні. Методи та результати приватизації.
Продуктивні сили суспільства і показники їх розвитку. Поняття економічної системи. Типи
економічних систем. Акціонерне товариство, його основні риси та види. Проблеми акціонерних
товариств в Україні. Функції ціни в ринковій економіці. Основні типи ринкових цін. Сутність і
види суспільного відтворення. Монополізація банківського капіталу. Фінансовий капітал і
фінансова олігархія. Економічне зростання, його типи та фактори. Господарський механізм та
його структура. Сутність і форми підприємництва. Розвиток підприємництва в сучасній
Україні. Економічні кризи, їх сутність, види, причини. Загальна характеристика кризової
ситуації в пострадянській Україні. Світове господарство та етапи його становлення.
Регулювання світогосподарських зв'язків. Інфляція. Її причини, типи і види. Антиінфляційна
політика держави. Економічні закони. Їх сутність, механізм дії та використання. Економічні
функції держави. Державний сектор економіки й державне підприємництво.
ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ. Стан сучасної банківської системи України, типи
банківських систем, функції сучасних банків. Види банків, класифікація їх операцій, організація
діяльності. Економічна характеристика ресурсів банка, їх склад та структура. Формування
власного капіталу банку, його структура, характеристика джерел його формування. Залучені та
запозичені ресурси банка, їх структура, порядок формування. Готівкові та безготівкові
розрахунки. Система розрахунків і законодавча база розрахунків в Україні. Організація
находження готівкових коштів до кас банків. Поточні рахунки. Види міжбанківських
розрахунків. Створення національної платіжної системи. Сучасний стан банківського
кредитування в Україні. Види і принципи банківського кредитування. Поняття та критерії
кредитоспроможності позичальника. Зарубіжний досвід забезпечення позик. Організація і
порядок короткострокового та довгострокового кредитування юридичних осіб. Нарахування та
стягнення процентів за користування кредитом. Погашення кредиту. Загальна характеристика
операцій банка з цінними паперами. Цінні папери у портфелі банку та їх класифікація. Фактори
ризику від інвестиційних операцій. Доходність інвестицій, засоби захисту від ризику
виникнення збитків і витрачання ліквідності. Економічні основи здійснення валютних операцій
в Україні, законодавча база, порядок ліцензування таких операцій. Особливості
посередницьких, консультаційних та інформаційних послуг банка. Прибутковість банку.
Структура доходів і витрат банку, показники, що характеризують прибутковість банку і
методика їх розрахунку. Фактори, які впливають на процентну ставку. Регулювання діяльності
банків, його основні завдання, суть, проблеми і шляхи їх вирішення.
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МАКРОЕКОНОМІКА. Моделювання як основний метод макроекономічного аналізу.
Макроекономічні моделі. Екзогенні та ендогенні змінні. Запаси і потоки. Загальне поняття і
види безробіття. Повна зайнятість. Природний рівень безробіття і потенційний ВНП.
Кейнсіанська модель: поєднання ринкового механізму і державного регулювання на основі
управління попитом. Банківська система та грошова пропозиція. Мультиплікаційне розширення
банківських депозитів. Економічна система як об'єкт макроекономіки. Види економічних
систем. Макроекономіка та економічна політика. Фіскальна політика. Цілі та інструменти
фіскальної політики. Стримуюча і стимулююча фіскальна політика. Крива Лаффера. ВНП та
ВВП, методи їх розрахунку. Інші показники доходу та продукту. Методологічні принципи
побудови системи національних рахунків. Основні макроекономічні показники та їх
взаємозв'язок у системі національних рахунків. Сукупні попит і пропозиція. Характеристика
кривих сукупного попиту і пропозиції, а також факторів, що визначають їх траєкторію. Крива
сукупної пропозиції в короткостроковому та довгостроковому періоді. Загальна
макроекономічна рівновага: модель AD-AS. Макроекономічна рівновага в моделі «сукупний
попит - сукупна пропозиція». Перехід від короткострокового до довгострокового рівноваги.
Державне регулювання зайнятості: система заходів та їх результативність в Україні. Інфляція та
її обчислення. Види інфляції залежно від її темпів. Інфляція попиту і інфляція витрат. Основні
соціально – економічні наслідки інфляції. Вплив податків на сукупний попит і рівноважний
ВВП. Мультиплікатор податків у відкритій економіці. Податки та податковий мультиплікатор.
Аналіз оподаткування в Україні. Бюджетні дефіцити. Державний борг та ефекти витіснення.
Емісійне фінансування бюджетного дефіциту та його наслідки. Номінальний та реальний
валовий національний продукт. Дефлятор ВНП. Вимірювання рівня цін. Циклічність розвитку
ринкової економіки. Зміст і загальні риси економічного циклу. Фази циклу: динаміка
економічних показників. Потенційний ВВП. Ефект акселератора. Функція споживання.
Характеристика середньої та граничної схильності до споживання. Автономне споживання.
Графік споживчої функції. Класична та кейнсіанська теорія попиту на гроші. Модель
пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор. Попит на гроші і їх пропозицію: рівновага на
грошовому ринку. Бідність і прожитковий мінімум. Система соціального захисту населення:
соціальні гарантії, соціальна допомога, соціальне страхування. Вплив витрат держави на
сукупний попит. Мультиплікатор державних витрат у відкритій економіці. Функція
заощадження. Характеристика середньої та граничної схильності до заощадження. Графік
функції заощадження. Цілі та інструменти кредитно - грошової політики. Механізм
зовнішньоекономічної діяльності. Макроекономічне значення, основні статті та структура
платіжного балансу. Торговий баланс, баланс поточних операцій і баланс руху капіталів.
Валютний ринок: основні поняття. Системи гнучких і фіксованих валютних курсів.
Взаємозв'язок валютного курсу і платіжного балансу. Модель IS-LM як ілюстрація одночасної
рівноваги на товарному та грошовому ринках. Економічна нерівність та політика соціального
захисту населення. Крива Лоренца як графічна модель фактичного розподілу доходів.
Економічне зростання. Фактори економічного зростання. Економічне зростання на основі
моделі AD-AS і кривої виробничих можливостей. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Теорія
зовнішньої торгівлі А. Сміта. Теорія порівняльної переваги Д. Рікардо. Теорія зовнішньої
торгівлі Хэкшера – Оліна і можливості її застосування. Характеристика кривої Філіпса.
Державні програми сприяння зайнятості населення.
МІКРОЕКОНОМІКА. Еластичність попиту. Види еластичності. Межі зміни
еластичності попиту за ціною. Ринкова пропозиція і закон пропозиції. Фактори, що впливають
на ринкове пропозицію. Виробнича функція з двома змінними факторами виробництва.
Ізокванти. Монополія виробника на товарному ринку та її характеристика. Цінова
дискримінація в умовах монополії. Теорія витрат. Бухгалтерські та економічні витрати.
Постійні і змінні витрати. Загальні, середні і граничні витрати виробництва. Пропорційна
варіація факторів виробництва та ефект масштабу. Мікроекономіка як складова частина
загальної економічної теорії. Суб'єкти та об'єкти економічних відносин на мікрорівні. Поняття
корисності: загальна і гранична корисність. Закони Госсена. Ринок досконалої конкуренції та її
характеристики. Ринок досконалої конкуренції в короткостроковому і довгостроковому
3

періодах. Криві байдужості та їх властивості. Бюджетне обмеження, Споживчий вибір.
Рівновага споживача. Реакції споживача на зміну його доходу і на зміну цін благ. Ефекти
доходу і заміщення. Ринковий попит і закон попиту. Фактори, що впливають на ринковий
попит. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага і рівноважна ціна. Підприємство як
виробничо-ринкова система. Цілі економічної діяльності підприємства. Сутність
монополістичної конкуренції та її особливості. Поняття загального, середнього і граничного
продукту. Загальний, середній і граничний дохід. Характеристика підприємства у
короткостроковому та довгостроковому періодах. Витрати виробництва в короткостроковому
та довгостроковому періодах. Цінова еластичність пропозиції: формула розрахунку і межі
зміни. Монополістична конкуренція. Диференціація благ. Види диференціації. Теоретичні
моделі ринку олігополії та їх характеристики. Попит на фактори виробництва при досконалої
конкуренції. Особливості попиту на ринках факторів виробництва в умовах недосконалої
конкуренції. Попит і пропозиція на ринках факторів виробництва. Капітал як фактор
виробництва. Поняття вибору у часі. Дисконтування. Праця як фактор виробництва.
Диференціація ставок оплати. Людський капітал. Попит та пропозиція в умовах цілком
конкурентного ринку праці. Ринок праці в умовах недосконалої конкуренції. Монопсонія на
ринку праці. Провали (фіаско) ринку. Теорія суспільних благ. Зовнішні ефекти. Поняття та
характеристики ринку землі.
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2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
УЧАСНИК ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ПОВИНЕН:
ЗНАТИ:
 методологічні засади політичної економії як науки, історію розвитку політичної економії та основні
напрямки її розвитку; усвідомлювати необхідність подолання основного економічного протиріччя
між безмежними потребами суспільства та обмеженими ресурсами; сутність основних економічних
категорій (власність, попит, пропозиція, ринок, конкуренція); сутність та значення грошей в
економічній системі, еволюцію їх розвитку та функції; механізм досягнення рівноваги на ринку як
саморегулюючу систему координації попиту та пропозиції; типи економічних систем в залежності
від співвідношення ринкового та державного впливу на економічні процеси, економічні функції
держави у сучасній економіці та основні інструменти державного регулювання; походження та
форми доходів як чинників зростання добробуту суспільства; значення та основні форми
міжнародних економічних зв’язків та способи їх координації.
 модель поведінки споживача на ринку кінцевих товарів; модель поведінки виробника на ринку
кінцевих товарів; принципи вибору обсягів виробництва та цін виробниками в умовах досконалої
конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції та олігополії; основи ціноутворення на
ринку ресурсів.
 загальні закономірності функціонування національної економіки як макроекономічної системи;
механізми досягнення рівноваги на загальнонаціональному товарному ринку, ринку праці, ринку
грошей, формування загальної рівноваги в національній економіці та причини й фактори, які
порушують цю рівновагу; економічні функції держави та основні інструменти фіскального і
грошово-кредитного регулювання; взаємозв’язки внутрішньо економічних та міжнародних процесів,
інструменти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; соціальні проблеми
функціонування національної економіки та способи надання громадянам соціальних гарантій.
 передумови та закономірності еволюції світової економічної науки; економічні концепції головних
шкіл і напрямів економічної думки; основні досягнення видатних учених-економістів; теоретичні і
методологічні підходи у дослідженні економічних теорій; проблеми розвитку вітчизняної
економічної думки.
УМІТИ:
 застосовувати економічні закономірності для аналізу проблем пов’язаних з функціонуванням
сучасної економічної системи як змішаної; кількісно оцінювати вплив факторів змін у попиті та
пропозиції; дослідити причини порушення рівноваги на товарному ринку, ринку праці, прогнозувати
тенденції у зміні ціни рівноваги.
 прогнозувати поведінку споживача при виборі товару на ринку; аналізувати динаміку витрат
виробника та розраховувати економічний прибуток; використовувати модель поведінки виробника
для визначення обсягів виробництва та цін, які максимізують економічний прибуток або мінімізують
економічні витрати; аналізувати поведінку продавців та покупців ресурсів у залежності від моделі
ринку.
 застосовувати загальноекономічні закономірності для аналізу проблем динаміки та збалансованості
національної економіки; дослідити причини порушення основних макроекономічних пропорцій та
прогнозувати динаміку макроекономічних показників; розрахувати на основі загальнодоступних
статистичних даних показники інфляції, зайнятості, безробіття, базові показники системи
національних рахунків та дати пояснення їх динаміки; оцінювати вплив макросередовища на
функціонування господарюючих суб’єктів та приймати економічно обґрунтовані рішення, які б
враховували цей вплив.
 аналізувати зміст і роль кожної економічної теорії, її місця в загальній логіці розвитку економічної
думки; дослідити причини виникнення, розвитку та відчуження економічних концепцій на різних
історичних етапах; застосовувати різні методи: від наукової абстракції, аналізу та синтезу до
математичного моделювання економічних процесів і явищ; виявити співвідношення між
економічними теоріями та ідеологію суспільства на різних етапах його розвитку; оцінювати вплив
сучасних теорій на економічну політику різних країн, а також можливість їх використання в Україні.
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі
наступних критеріїв:
1. Правильність відповіді;
2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;
3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 100-бальною шкалою з
урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:
Кількість наданих
Бал за 100Рівень
Вимоги рівня підготовки згідно
правильно
бальною
підготовки
критеріям оцінювання
відповідей по тесту
системою
Вступник глибоко і в повному обсязі
володіє
програмним
матеріалом,
грамотно, вичерпано та логічно викладає
його в усній або письмовій формі. При
цьому знає рекомендовану літературу,
Високий
13-15
90-100
виявляє творчий підхід і правильно
обґрунтовує прийняти рішення, добре
володіє різносторонніми уміннями та
навичками при виконанні практичних
задач
Вступник знає програмний матеріал,
грамотно і за суттю викладає його в
усній
або
письмовій
формі,
припускаючи незначні неточності в
Середній
10-12
74-89
доказах, трактовці понять та категорій.
При
цьому
володіє
необхідними
уміннями та навичками при виконанні
практичних задач
Вступник
знає
тільки
основний
програмний
матеріал,
припускає
неточності,
недостатньо
чіткі
формулювання,
непослідовність
у
Достатній
6-9
60-73
викладанні відповідей в усній або
письмовій формі. При цьому нетривке
володіння уміннями та навичками при
виконанні практичних занять
Вступник не знає значної частини
програмного матеріалу. При цьому
припускає принципові помилки в
доказах, трактовці понять та категорій,
Низький
виявляє низьку культуру оформлення
11-59
2-5
знань, не володіє основними уміннями
та навичками при виконанні практичних
задач. Вступник відмовляється від
відповіді на контрольні запитання
Дуже
Знання та уміння з програмного
0-1
0-10
низький
матеріалу практично відсутні
Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому
конкурсі на зарахування.
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