
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ  
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

 
МОДУЛЬ 1 

Розділ 1. Економічна теорія як наука. Загальні основи економічного розвитку. 
 

1. Схожі та відмінні риси економічної теорії, економіки, політичної економії. 
2. Предмет мікро- і макроекономіки, їх взаємозв’язок. 
3. Значення економічної політики в умовах реформи. 
4. Історія розвитку економічної теорії. Наукові школи. 
5. Лауреати Нобелівської премії в галузі економіки. 
6. Стадії і фази економічного розвитку. 
7. Обмеженість ресурсів і виробництво. 
8. Проблеми ефективності виробництва в умовах ринкової економіки. 
9. Боротьба за обмежені ресурси. 
10. Принципи приватної власності і свободи підприємництва в умовах ринкової економіки. 
11. Проблема оптимізації структури форм власності в умовах ринкової економіки. 
12. Економічні теорії стародавнього світу (Китай, Індія, Греція, Єгипет, Рим). 
 

Розділ 2. Ринкова економіка, основи та механізм функціонування. 
 

1. Гроші і їх роль в економіці. Рівновага на грошовому ринку. 
2. Інфляція: причини виникнення і методи боротьби з нею. 
3. Електронні гроші і форми їх використання. 
4. Аналіз законів грошового обігу.  
5. Закон попиту і пропозиції у системі ринкового механізму. 
6. Еластичність попиту і пропозиції. Фактори, що впливають на їх ефективність.  
7. Еластичність попиту і конкуренція виробників. 
8. Координуюча роль ціни. 
9. Основні риси вільного ринку. 
10. «Невидима рука» і ідеальна конкуренція. 
11. Становлення і розвиток товарного господарства в Україні. 
12. Нецінова конкуренція. 
13. Регулювання діяльності природних монополій. 
14. Особливості розвитку ринкової інфраструктури в Україні. 

 
Розділ 3. Мікрорівень ринкової економіки. Основи підприємництва. 

 

1. Походження і світова історія підприємництва.  
2. Сутність підприємництва і його роль в соціально економічному розвитку суспільства. 
3. Проблеми підприємництва в працях видатних економістів. 
4. Орендні відносини: світовий досвід і особливості розвитку в Україні. 
5. Лізингова форма підприємства: переваги та перспективи розвитку в Україні. 
6. Акціонування: українські реалії і проблеми. 
7. Малий бізнес: характерні риси та проблеми становлення в Україні. 
8. Цінова і нецінова конкуренція. 
9. Продуктивність і ріст оплати праці. 



10. Поведінка фірм в умовах ідеальної конкуренції і чистої монополії. 
11. Ціна робочої сили на ринку праці. 
12. Проблеми формування ринкової інфраструктури в Україні. 
13. Особливості функціонування бірж в Україні. 
14. Роль бірж в забезпеченні ефективності функціонування економіки. 
15. Проблеми формування і вилучення земельної ренти в сучасному аграрному виробництві. 
16. Ціна землі: сутність і фактори, що визначають її динаміку. 
17. Сутність і особливості розвитку фермерства в Україні. 
18. Економічний прибуток. Його роль в ефективному функціонуванні фірми. 
19. Соціальне середовище бізнесу і підприємництва. 
20. Розвиток нових форм господарювання в АПК України. 
21. Земельна реформа в Україні. 
22. Проблеми розвитку трудового потенціалу в Україні. 
23. Аграрна реформа в Україні: надбання, проблеми. 

 
 

МОДУЛЬ 2 
Розділ 4. Макроекономіка. Суспільне відтворення. 

 

1. Національний ринок і його рівновага. 
2. Типи економічного росту: екстенсивний та інноваційний. 
3. Фактори, що впливають на потреби населення. 
4. Функціональне призначення та взаємозв’язок потреб і заощаджень. 
5. Роль інвестицій в розвитку макроекономіки. 
6. Взаємозв’язок циклічного розвитку. Величини і структури безробіття. 
7. Економічне зростання та проблеми екології. 
8. Структурна криза та економічний спад в Україні. 
9. Дія структурних змін в економіці на ринок праці. 
10. Система соціального захисту безробітних. 
11. Монетаристська теорія інфляції. 
12. Проблема теорії грошей (1938-1996 рр.) 
13. Роль грошей в класичній макроекономічній моделі. 
14. Небанківські фінансово-кредитні структури і їх роль в формуванні фінансових систем. 
15. Вміння жити в умовах інфляції. 
16. Інфляційні очікування в економіці. 
17. Інфляція і політика регулювання доходів. 
18. Бюджетний дефіцит та інфляційний податок. 
19. Роль та значення фінансових важелів та стимулів у регулюванні відтворення ринку. 
20. Прибутки та витрати державного бюджету, їх роль в економічному зростанні виробництва. 
21. Фіскальна політика та її роль в державному регулюванні економіки. 
22. Взаємозв’язок податків та дотацій. 
23. Антимонопольна політика держави. 
24. Межа державного втручання в економіку. 
25. Державне регулювання цін та доходів. 
26. Основні тенденції у формуванні та розподілу особистих доходів населення.  
27. Національне рахівництво в Україні: проблеми формування. 
28. Особливості сучасного циклічного розвитку в Україні. 



29. Модель економічного зростання Р. Солоу 
30. Кейнсіанська модель державного регулювання економіки та її втілення. 
31. Економічні функції уряду. 
32. Міжнародні аспекти оподаткування. Подвійне оподаткування. 
33. Розподіл доходів: нерівність та бідність. 
34. Досвід подолання інфляції. 
35. Проблеми формування банківської системи в Україні. 
36. Функції та роль кредиту в ринковій економіці.  
37. Диференціація доходів населення в умовах ринку.  
38. Еволюція соціальної структури суспільства. 
39. Аграрні та структурні кризи. 
40. Економічний добробут суспільства: показники оцінки. 

 
Розділ 5. Світове господарство та місце України в ньому. 

 

1. Основні риси та умови формування світового господарства. 
2. Динаміка економічної взаємозалежності суб’єктів світового господарства. 
3. Регіональні ринки сучасного світового господарства: Європа, Америка, Азія. 
4. Сучасні аспекти міграції людського капіталу. 
5. Україна та економічні центри світового господарства. 
6. Мета та фактори економічного зростання суб’єктів світового господарства. 
7. Шляхи досягнення конвертованості валюти. 
8. Форми міжнародних розрахунків. 
9. Аналіз розрахункового балансу України. 
10. Економічна безпека України. 
11. Регулювання платіжного балансу і валютного курсу. 
12. Україна – НАТО: напрямки, заходи та перспективи співпраці. 
13. ЕС – найбільш зріле інтеграційне угрупування. 
14. Проблеми зовнішньоторгової діяльності України. 
15. Співробітництво України з міжнародними фінансовими установами. 
 


