
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

 
1. Проблеми ефективності виробництва в умовах ринкової економіки. 
2. Проблема оптимізації структури форм власності в умовах ринкової економіки. 
3. Переваги і недоліки різноманітних варіантів приватизаційного процесу в Україні. 
4. Гроші і їх роль в економіці, рівновага на грошовому ринку. 
5. Інфляція: причини виникнення і методи боротьби з нею. 
6. Електронні гроші і форми їх використання. 
7. Дії закону попиту і пропозиції в системі ринкового механізму. 
8. Еластичність попиту і конкуренція виробників. 
9. «Невидима рука» та ідеальна конкуренція. 
10. Підприємництво та його роль в соціально економічному розвитку суспільства. 
11. Венчурне підприємництво як складова інноваційної інфраструктури  
12. Орендні відносини: світовий досвід та особливості розвитку в Україні. 
13. Лізингова форма підприємства: світовий досвід, переваги та її особливості. 
14. Акціонування: світовий досвід, українські реалії і проблеми. 
15. Малий бізнес: характерні риси, переваги, закордонний досвід і проблеми 

становлення в Україні. 
16. Особливості функціонування бірж та їх роль в забезпеченні ефективності 

функціонування економіки Україні. 
17. Ціна землі: сутність та фактори, що визначають її динаміку. 
18. Фермерське господарство в Україні: сутність, особливості та проблеми розвитку. 
19. Організаційні структури керування фірмою: світовий досвід та сучасні тенденції. 
20. Економічний прибуток та його роль в ефективному функціонуванні фірми. 
21. Соціальне середовище бізнесу і підприємництва. 
22. Земельна реформа в Україні: надбання, проблеми. 
23. Економічне обґрунтування товарної та ціпової політики фірми за умови сильної 

конкуренції на ринку. 
24. Методи оцінки і способи підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. 
25. Національний ринок і його рівновага. 
26. Роль інвестицій в розвитку макроекономіки. 
27. Взаємозв’язок циклічного розвитку та величини і структури безробіття. 
28. Економічне зростання та проблеми екології. 
29. Структурна криза та економічний спад в Україні під час пандемії. 
30. Ринок праці та система соціального захисту безробітних. 
31. Небанківські фінансово-кредитні структури і їх роль в формуванні фінансових 

систем. 
32. Інфляція і політика регулювання доходів. 
33. Бюджетний дефіцит та інфляційний податок. 
34. Прибутки та витрати державного бюджету, їх структура та роль в економічному 

зростанні виробництва. 
35. Фіскальна політика та її роль в державному регулюванні економіки. 



36. Антимонопольна політика держави. 
37. Державне регулювання цін та доходів, межа державного втручання в економіку. 
38. Основні тенденції у формуванні та розподілу особистих доходів населення та 

еволюція соціальної структури суспільства. 
39. Особливості сучасного циклічного розвитку в країнах Заходу та в Україні. 
40. Кейнсіанська модель державного регулювання економіки та її втілення. 
41. Розподіл доходів: нерівність та бідність. 
42. Проблеми формування банківської системи в Україні. 
43. Функції та роль кредиту в ринковій економіці.  
44. Диференціація доходів населення в умовах ринку і еволюція соціальної 

структури суспільства. 
45. Оцінка ефективності інтеграційних процесів на мікроекономічному рівні. 
46. Зовнішньоекономічна діяльність фірми і напрямки її розширення та 

підвищення ефективності. 
47. Основні риси та умови формування світового господарства. 
48. Динаміка економічної взаємозалежності суб’єктів світового господарства: 

сутність та перспектива. 
49. Регіональні ринки сучасного світового господарства: Європа, Америка, Азія. 
50. Сучасні аспекти міграції людського капіталу. 
51. Україна та економічні центри світового господарства. 
52. Аналіз розрахункового балансу України. 
53. Економічна безпека фірми: сучасна характеристика, оцінка і напрямки забезпечення. 
54. Регулювання платіжного балансу і валютного курсу. 
55. Україна – НАТО: напрямки, заходи та перспективи співпраці. 
56. ЕС – найбільш зріле інтеграційне угрупування. 
57. Проблеми зовнішньоторгової діяльності України. 
58. Співробітництво України з міжнародними фінансовими установами. 
59. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток. 
60. Економічна безпека України. 


