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Питання для підсумкового контролю знань студентів з навчальної 

дисципліни «Економічна теорія» 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
1. Відносини власності: економічний та юридичний зміст.  

2. Еволюція ринкового господарства. Змішана економіка. 

3. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. 

4. Економічні категорії та закони.  

5. Економічні потреби: суть, структура та розвиток. Економічні інтереси 

6. Економічні ресурси та фактори виробництва, їх взаємозв’язок. Крива 

виробничих можливостей. 

7. Ефективність виробництва, її сутність, економічні і соціальні 

показники. 

8. Загальні форми суспільного виробництва: натуральне і товарне 

виробництво. 

9. Закони грошового обігу. Грошова система та її складові елементи. 

10. Заробітна плата: сутність, форми та системи заробітної плати. 

11. Інфраструктура ринкового господарства та її значення 

12. Класифікація економічних систем та їх загальна характеристика. 

13. Конкуренція, її суть та функції. Види, форми та наслідки конкуренції.  

14. Методи дослідження економічної теорії та її функції.  

15. Механізм ринкового саморегулювання. 

16. Монополія та причини її виникнення. Наслідки монополізації 

17. Об’єкт, предмет та функції економічної теорії.  

18. Попит і пропозиція, їх чинники та закони 

19. Ринкова рівновага та ринкова ціна.  

20. Ринкове господарство та його характерні риси 

21. Ринок, його суть та функції.  

22. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 

23. Структура ринків та їх характеристика 

24. Суспільне виробництво, його суть, основні риси та структура. 

25. Сутність та виникнення грошей. Функції грошей та їх еволюція.  

26. Типи ринкових структур та їх загальна характеристика. 

27. Типи, види та форми власності. 

28. Товар і його властивості. Чинники, що визначають вартість товару. 



МОДУЛЬ 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

29. Аграрна сфера виробництва та її особливості.  

30. Акціонерне товариство та особливості управління його діяльністю 

31. Акціонерно-корпоративний капітал та його особливості. 

32. Валовий дохід та прибуток підприємства. Ціна виробництва. 

33. Виробництво додаткової вартості та структура капіталу (постійний та 

змінний капітал). 

34. Витрати виробництва та їх види. 

35. Глобалізація світового господарства та її наслідки 

36. Домогосподарство в системі економічних відносин та його функції. 

37. Доходи та витрати домогосподарств 

38. Економічна політика держави та її види. 

39. Економічні функції держави Державне регулювання економіки. 

40. Капітал та його сутність. Загальна формула руху капіталу. 

41. Кредит, його види та форми.  

42. Кредитно-банківська система та її функції.  

43. Кругообіг капіталу, його стадії та функціональні форми. 

44. Методи та інструменти державного регулювання економіки. 

45. Міжнародна торгівля та міжнародний рух капіталів. 

46. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація світового 

господарства.  

47. Міжнародні валютні відносини.  

48. Національний доход та проблеми його розподілу. Нагромадження. 

49. Оборот капіталу. Основний та оборотний капітал. 

50. Підприємництво, його форми та суб’єкти. 

51. Підприємство як суб’єкт економічної системи та його функції. 

52. Продукція підприємства та її економічні форми. 

53. Суспільний продукт та його форми в процесі відтворення 

54. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення. Ціна землі. 

55. Сутність суспільного відтворення та його основні риси 

56. Сутність та джерела позичкового капіталу. Позичковий процент та 

його норма.  

57. Сутність, етапи становлення та структура світового господарства. 

58. Торговельний капітал та особливості його руху. Витрати обігу. 

Торговельний прибуток. 

59. Умови реалізації суспільного продукту в процесі економічного 

відтворення. 

60. Фінансова система. Бюджетно-податкове та грошово-кредитне 

регулювання. 

 


