
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) З ДИСЦИПЛІНИ 
«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

 
1. Виникнення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 
2. Предмет економічної теорії. Функції економічної теорії. Мікроекономіка та 

макроекономіка. 
3. Економічні категорії та закони. Систематизація економічних законів. 
4. Суспільне виробництво, поняття, фази. Матеріальне і нематеріальне виробництво. 
5. Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємодія. 
6. Результати суспільного виробництва. Сукупний суспільний продукт та його 

структура. 
7. Економічна і соціальна ефективність суспільного виробництва. Показники 

економічної ефективності. 
8. Економічні потреби та інтереси, їх класифікація. 
9. Власність: поняття, форми і види власності. 
10. Розвиток відносин власності в Україні.  
11. Відносини власності у змішаній економічній системі. Суть капіталу. Постійний і 

змінний капітал. 
12. Приватизація власності та Приватизаційні папери. Основні напрямки приватизації 

майна.  
13. Форми суспільного господарства: натуральне і товарне виробництво. Товарне 

виробництво, як основа ринкової економіки. 
14. Блага та товар. Властивості товару і його функціональні форми. 
15. Величина вартості товару. Продуктивність та інтенсивність праці. 
16. Закон вартості, його функції та механізм дії. 
17. Гроші: їх суть, виникнення, функції і види. 
18. Грошовий обіг, його закони та методи регулювання. Рівняння Фішера. 
19. Суть, причини та соціально - економічні наслідки інфляції. 
20. Грошові реформи: їх суть і спрямування. Сучасні проблеми конвертованості гривні. 
21. Ринкова економіка і її еволюція. Моделі ринкової економіки. 
22. Ринок: суть і функції. Структура ринку. 
23. Проблеми формування ринкової економіки України. 
24. Інфраструктура ринку. Види бірж та їх функції. 
25. Поняття попиту. Закон і крива попиту. Фактори зміни попиту. 
26. Поняття пропозиції. Закон і крива пропозиції. Фактори зміни пропозиції. 
27. Ринкова рівновага цін попиту і пропозиції. Порушення рівноваги. 
28. Еластичність попиту і пропозиції. 
29. Конкуренція та її значення. Типи конкуренції. 
30. Монополії, причини виникнення, сутність та форми. Антимонопольна діяльність 

держави. 



31. Ціна, сутність та функції у ринковій економіці. Фактори, що визначають ціну 
товару. 

32. Альтернативні теорії вартості (теорія трудової вартості, теорія факторів 
виробництва теорія граничної корисності, теорія попиту і пропозиції).  

33. Система цін. Методи ціноутворення.  
34. Поняття, умови, функції та принципи підприємництва. Форми підприємницької 

діяльності. 
35. Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Види підприємств. 
36. Виробничі засоби підприємства, сутність і структура. Кругообіг засобів. 
37. Зношування основних фондів. Амортизація. 
38. Витрати виробництва і собівартість продукції. Види і структура собівартості. 
39. Валовий доход і прибуток підприємства.  
40. Акціонерна компанія (акціонерне товариство). Акціонерний капітал. Акція, види 

акцій. Дивіденд. Курс акції. 
41. Малий бізнес. Малі підприємства. Світовий досвід і проблеми становлення в Україні. 
42. Форми власності на землю і землекористування.  
43. Рентні відносини. Рента і орендна плата. Види ренти. 
44. Ціна землі та її динаміка. Ринок землі в Україні.  
45. Макроекономіка. Просте і розширене відтворення. Екстенсивний та інтенсивний 

типи відтворення. 
46. Макроекономічні показники, їх роль і взаємозв’язок. Методи обчислення. 
47. Економічний цикл і його фази. Кризи надвиробництва. 
48. Сутність виникнення та побудова податку. Види і групи податків. Особливості 

податкової системи в Україні. 
49. Безробіття, його суть і форми. Соціальний захист безробітних. 
50. Заробітна плата, суть і функції. Форми і системи заробітної плати. 
51. Суспільні фонди споживання. 
52. Основні форми і методи державного регулювання економіки. 
55. Фінансова система. Державний бюджет - доходи та витрати. Дефіцит бюджету. 
53. Банківська система. Банки та їх функції. Кредит, сутність, форми і види. Процент. 
54. Всесвітнє господарство. Світовий ринок: міжнародна торгівля, ринок капіталу, 

валютний ринок. 
55. Економічні аспекти глобальних проблем. 
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