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Питання для підсумкового контролю знань студентів з навчальної
дисципліни «Економічна теорія»
1.
Аграрна політика держави.
2.
Аграрна сфера виробництва та її особливості.
3.
Агропромислова інтеграція та агропромисловий комплекс.
4. Акціонерне товариство (корпорація): основні риси, види. Акції.
5. Акціонерний капітал та прибуток акціонерних товариств, його розподіл.
6.
Валовий дохід та прибуток підприємства.
7.
Виникнення і розвиток економічної теорії як науки.
8.
Виробництво додаткової вартості та структура капіталу.
9.
Відносини власності. Типи, види та форми власності.
10. Двоїстий характер праці в товарному виробництві. Закон вартості та його
функції.
11. Доходи, їх види та джерела формування.
12. Економічна політика держави та її види.
13. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи.
14. Економічні закони і економічні категорії. Специфіка економічних законів.
15. Економічні потреби: суть, структура та розвиток. Економічні інтереси
16. Економічні ресурси та фактори виробництва, їх взаємозв’язок. Крива
виробничих можливостей.
17. Економічні функції держави Державне регулювання економіки.
18. Ефективність виробництва, її сутність, економічні і соціальні показники.
19. Загальні форми суспільного виробництва: натуральне і товарне
виробництво.
20. Закони грошового обігу. Грошова система.
21. Заробітна плата: сутність та функції.
22. Капітал та його сутність. Загальна формула капіталу.
23. Класифікація економічних систем та їх загальна характеристика.
24. Конкуренція, її суть, види та наслідки.
25. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Кредитна система.
26. Кругообіг капіталу, його стадії та функціональні форми.
27. Методи та інструменти державного регулювання економіки.
28. Методи та функції економічної теорії.
29. Міжнародна торгівля та міжнародний рух капіталів.
30. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація світового господарства.
31. Міжнародні валютні відносини.
32. Монополізація економіки та її наслідки. Антимонопольна політика
держави.
33. Національний доход, його структура, розподіл та перерозподіл.
34. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні
глобальних проблем людства.
35. Об’єкт та предмет сучасної економічної теорії, її структурні частини.
36. Оборот капіталу. Основний та оборотний капітал.
37. Перехідні економічні системи, їх зміст та основні риси.
38. Підприємництво, його форми та суб’єкти.
39. Підприємство як суб’єкт економічної системи та його функції.
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Попит і пропозиція, їх чинники та закони. Еластичність попиту і
пропозиції.
Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.
Продукція підприємства та її економічні форми. Витрати виробництва.
Ринкова інфраструктура та її роль в економіці
Ринкова
рівновага
та
ринкова
ціна.
Механізм
ринкового
саморегулювання.
Ринок, його суть та функції.
Рівень та якість життя населення. Соціальний захист.
Суб’єкти та об’єкти ринку, їх взаємодія. Структура ринку.
Суспільне виробництво, його суть, основні риси та структура.
Суспільне відтворення та економічне зростання.
Сутність земельної ренти, її види та механізм створення. Ціна землі.
Сутність та виникнення грошей.
Сутність та джерела позичкового капіталу. Позичковий процент та його
норма.
Сутність та фактори глобалізації.
Сутність, етапи становлення та структура світового господарства.
Типи ринкових структур та їх загальна характеристика.
Товар і його властивості. Чинники, що визначають вартість товару.
Торговельний капітал та особливості його руху. Торговельний прибуток.
Фінансова система. Бюджетно-податкове та грошово-кредитне
регулювання.
Форми та системи заробітної плати.
Функції грошей та їх еволюція.

