
1.    Предмет та структура курсу економічної теорії. 
2.   Система економічних відносин. Економічні закони і економічні закономірності. 
3.   Функції економічної теорії, її значення та місце в системі економічних наук. 
4.   Методи економічних досліджень. 
5.   Основні економічні течії. 
6.   Сутність і структура суспільного виробництва. 
7.   Фактори виробництва. 
8.    Проблема вибору в економіці. Крива виробничих можливостей. 
9.    Виробництво та його результати. Індивідуальний, суспільний продукт. Склад останнього. 
10.  Відтворення та його різновиди. 
11.  Економічне зростання та його типи. 
12.  Ефективність виробництва, його показники та значення. 
13.  Економічний і юридичний зміст власності. 
14.  Еволюція відносин власності та їх сучасні форми в Україні. 
15.  Роздержавлення та приватизація: необхідність, зміст, наслідки. 
16.  Економічна система та її властивості. 
17.  Різновиди сучасних економічних систем. 
18.  Ринкова економіка і її види. 
19.  Інфраструктура ринку та її розвиток в Україні. 
20.  Конкуренція: сутність, різновиди. Місце досконалої конкуренції в ринковому механізмі. 
21. Особливості ціноутворення в ринковій економіці. 
22.  Суб'єкти і об'єкти ринку. Види ринків і їх взаємозв'язок. 
23.  Етапи становлення ринкових відносин. 
24.  Характерні риси, переваги, недоліки планово-командної економіки. 
25.  Змішана економіка. 
26.  Товарне виробництво як основа ринкової економіки. Умови виникнення, різновиди. 
27.  Товар та його властивості. 
28.  Теорії вартості товару. 
29.  Гроші та їх функції. 
30.  Попит. Фактори, що впливають на попит. Еластичність попиту. 
31.  Пропозиція та фактори, що на неї впливають. Еластичність пропозиції. 
32.  Взаємодія попиту та пропозиції. Ціна рівноваги. 
33.  Раціональна поведінка споживача. 
34.  Підприємництво. Стан підприємництва в Україні. 
35.  Фірма. Головні організаційно-правові форми фірм. Види фірм в економіці України. 
36.  Витрати виробництва та їх види. 
37.  Прибуток фірми та його різновиди. 
38.  Максимізація прибутку фірми в короткостроковому періоді. 
39.  Максимізація прибутку фірми в довгостроковому періоді. Позитивний та негативний 
ефекти від масштабу виробництва. 
40.  Капітал як фактор виробництва. Основний та оборотний капітал. Амортизація. 
41.  Особливості ринку ресурсів. 
42.  Суть та механізм функціонування ринку праці. 
43.  Зарплата, її форми, системи в Україні. 
44.  Ринок природних ресурсів і механізм його функціонування. 
45.  Аграрні відносини і рента. Формування ринку землі в Україні. Ціна землі та її тенденції в 
сучасних умовах. 
46.  Ринок капіталу. Позичковий відсоток як дохід на капітал. Дисконтування. 
47.  Підприємницький прибуток як форма винагороди за підприємницькі здібності. Умови його 
виникнення. 
48.  Типи ринкових структур. Чиста (досконала) конкуренція. 
49.  Чиста монополія. Види монополізму. 
50.  Монополістична конкуренція як тип ринку. 
51.  Олігополія як тип ринку. 



52.  Антимонопольне регулювання економіки в умовах ринку. 
53.  Макроекономіка: предмет та основні проблеми. 
54.  Національна економіка:  суть,  цілі, структура,  фактори розвитку. 
55.  Система національних рахунків. 
56.  ВВП (ВНП) і методи його вимірювання. 
57.  Сукупний попит і його фактори. 
58.  Сукупна пропозиція та її фактори. 
59.  Макроекономічна рівновага та моделі її дослідження. 
60.  Економічний цикл, його фази, типи. 
61.  Безробіття: сутність, типи. Заходи подолання безробіття. 
62.  Інфляція: форми, причини, соціально-економічні наслідки, шляхи подолання. 
63.  Ринок грошей. Грошова маса та її склад. 
64.  Становлення національної грошової одиниці України. 
65.  Кредит та його функції в ринковій економіці. 
66.  Банківська система та її особливості в Україні. 
67.  Національний банк країни, його функції та інструменти регулювання грошового обігу. 
68.  Комерційні банки, їх види та основні операції. 
69.  Ринок цінних паперів: функції, значення. 
70.  Механізм функціонування фондової біржі. 
71.  Фінанси, їх суть і значення в економіці держави. Фінансова політика держави. 
72.  Фінансова система та її структура. 
73.  Держбюджет як основна ланка фінансової системи. Дефіцит держбюджету та шляхи його 
подолання. 
74.  Податки: сутність, види, функції в ринковій економіці. 
75.  Етапи становлення державного регулювання. 
76.  Економічні функції держави в ринковій економіці, зростання ролі держави в 
трансформаційній економіці. 
77.  Форми і методи державного регулювання економіки. 
78.  Соціальна політика і необхідність її подальшого реформування в Україні. 
79.  Кейнсіанська та неоконсервативна моделі державного регулювання економіки. 
80.  Світове господарство: сутність, етапи розвитку. 
81.  Сучасні глобальні проблеми людства та напрямки їх вирішення. 
82.  Необхідність і передумови входження української економіки до світового господарства. 
83.  Світові економічні організації та їх роль в розвитку світового господарства. 
84.  Світова торгівля: економічні основи торгівлі, цілі та інструменти зовнішньоекономічної 
політики. 
85.  Світовий обмін послугами. Торгівля науково-технічними нововведеннями: ноу-хау, 
інжиніринг, лізинг. 
86.  Міжнародні інвестиції і кредит. 
87.  Міжнародна міграція робочої сили. її особливості, форми, масштаби в сучасних умовах. 
88.  Міжнародна економічна інтеграція та її форми. 
89.  Міжнародні валютні відносини. Політика валютного регулювання. 
90.  Платіжний баланс, його структура та методи регулювання. 
 


