
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Основи економічної теорії»  

курс 1 

Напрям підготовки: 051 «Економіка» 

Форма проведення                                      комп’ютерне тестування 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  40 балів – 40 тестових завдань в 

середовищі Moodle 

Перелік допоміжних матеріалів:  Методичні вказівки до вивчення  

курсу «Економічна теорія».  

Частина І та ІІ.: Навчально- 

методичний посібник. – К.:  

Київський університет імені  

Бориса Грінченка, 2012. 

 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Предмет економічної теорії. 

2. Методи економічної теорії. 

3. Місце економічної теорії в системі суспільних наук. 

4. Ринок, його сутність та основні функції. 

5. Принципи ринку та етапи його формування. 

6. Структура ринку. 

7. Ринкова інфраструктура та її підсистеми. 

8. Функції ринкової інфраструктури. 

9. Види бірж та особливості біржової торгівлі. 

10. Види цінних паперів. 

11. Суть та види банків. Функції банків. 

12. Операції комерційних банків. 

13. Попит на чинники, що на нього впливають. Закон попиту. 

14. Пропозиція на чинники, що на неї впливають. Закон пропозиції. 

15. Ринкове ціноутворення: модель часткової рівноваги. 

16. Конкуренція: форми, методи, економічне значення. 

17. Монополії, їх види, причини і наслідки існування. 

18. Основні типи організації ринку. 

19. Основні моделі економічних систем. 

20. Ринкова система, її основні принципи. 

21. Переваги ринкової системи. 



22. Недоліки ринкової системи. 

23. Командна система: теорія і практика господарювання. 

24. Переваги та недоліки командно-адміністративної системи. 

25. Змішана економіка, її сутність, сучасні моделі. 

26. Регулятори змішаної економіки. 

27. Економічний лібералізм та економічний дирижизм. 

28. Порівняльна характеристика ринкового та державного секторів 

економіки. 

29. Економічна роль держави: основні напрями втручання. 

30. Методи державного регулювання економіки. 

31. Основні інструменти державного регулювання сучасної економіки. 

32. Підприємство і фірма. Види підприємств. 

33. Організаційно-правові форми бізнесу. 

34. Основні фонди підприємства: суть та склад. 

35. Фізичний та моральний знос основних фондів. 

36. Амортизація основних фондів. 

37. Види оцінки основних фондів. 

38. Ефективність використання основних фондів. 

39. Оборотні засоби підприємства: суть та склад. 

40. Сутність та склад нематеріальних активів підприємства. 

41. Суть та структура персоналу підприємства. 

42. Показники продуктивності праці: виробіток та трудомісткість, методика 

їх розрахунку. 

43. Основна та додаткова заробітна плата. 

44. Склад тарифної системи. 

45. Розрахунок заробітку за прямої погодинної та погодинно-преміальної 

систем оплати праці. 

46. Розрахунок заробітку за прямої відрядної, відрядно-прогресивної та  

відрядно-преміальної систем оплати праці 

47. Суть та види витрат виробництва. 

48. Собівартість продукції. 

49. Види цін та цінова політика підприємства. 

50. Точка беззбитковості. Обсяг продукції, що забезпечує цільову величину 

прибутку підприємства. 

51. Прибуток та рентабельність. 

52. Податки, які сплачуються підприємством: прямі та непрямі, особливості 

їх розрахунку. 

53. Основні показники результативності національної економіки. 

54. Валовий внутрішній продукт, методи його обчислення. 

55. Валовий національний продукт та його розподіл. 

56. Номінальний і реальний ВНП. 

57. Економічні цикли, їх сутність, та структура. 

58. Типи економічних циклів. 

59. Державне антициклічне регулювання. 

60. Інфляція, її сутність, види, причини виникнення. 



61. Державний бюджет, його структура. 

62. Податки, їх види та функції. 

63. Інструменти бюджетно-податкової політики. 

64. Бюджетні дефіцити і державний борг. 

65. Структура грошової маси. 

66. Інструменти грошово-кредитної політики. 

67. Форми міжнародних економічних зв’язків. 

68. Основні принципи світової торгівлі. 

69. Сучасна міграція капіталів та робочої сили. 

70. ТНК та їх роль в сучасному світі. 

71. Міжнародна валютна система та етапи її формування. 

72. Валютний курс та чинники, що на нього впливають. 

73. Міжнародні економічні організації та їх роль у світовій економіці. 

74. Глобалізація: позитивні та негативні наслідки. 

75. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення. 
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