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Форма проведення виконання екзаменаційного завдання (Moodle) 
 

Тривалість проведення 

 

2 академічні години (1 год. 20 хв.) 
 

Максимальна кількість балів: 

 

40 балів (2 теоретичних питання, 10 теоретичних  

тестів) 

 

Критерії оцінювання: 
 

20 балів – теоретичні питання, 20 балів – тести 

теоретичні 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

 

  

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії.  

2. Сучасні школи економічної теорії.  

3. Предмет економічної теорії. Макро- і мікроекономіка як складові частини економічної 

теорії.  

4. Економічні закони і категорії. Система економічних законів.  

5. Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання.  

6. Функції політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук.  

7. Виробництво як суспільний процес, його основні фактори та структура.  

8. Обмеженість ресурсів та проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей.  

9. Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Безмежність потреб. Закон 

зростання потреб.  

10. Економічна система, її сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна 

основа економічної системи.  

11. Типи економічних систем: традиційна, ринкова, командна,змішана. Перехідна економіка.  

12. Власність як економічна категорія. Місце власності в економічній системі. Суб’єкти та 

об’єкти власності. Право власності.  

13. Історичні типи, види та форми власності. Еволюція форм власності.  

14. Натуральна форма організації виробництва. Суть і риси натурального виробництва та його 

історичні межі.  

15. Товарна форма організації суспільного виробництва. Причини виникнення, суть, ознаки і 

роль у розвитку суспільного виробництва. Просте і розвинуте товарне виробництво.  

16. Товар та його властивості. Суперечності товару.  

17. Вартість і ціна: альтернативні теорії.  

18. Теоретичні концепції виникнення та природи грошей, їх суть та функції.  

19. Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової маси, необхідної для обслуговування 

товарного обігу. Рівновага грошової та товарної мас.  

20. Суть, причини, види та наслідки інфляції. Антиінфляційна державна політика.  

21. Ринок, його сутність та функції. Умови функціонування і розвитку ринку. Особливості 

ринку в Україні.  



22. Попит. Закон попиту. Крива попиту. Нецінові фактори, що впливають на попит. 

Еластичність попиту.  

23. Пропозиція. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Нецінові фактори, що впливають на 

пропозицію. Еластичність пропозиції.  

24. Ціна ринкової рівноваги, її суть та механізм встановлення. Явища дефіциту та надлишку 

товару.  

25. Структура ринку. Ринок предметів споживання і послуг, засобів виробництва, науково-

технічних розробок та інформації. Фінансово-кредитний та валютний ринки. Ринок праці.  

26. Інфраструктура ринку, її сутність та основні елементи.  

27. Конкуренція на ринку, її сутність та функції. Форми та методи конкурентної боротьби.  

28. Причини виникнення та сутність монополізму. Види та форми монополій. Олігополія.  

29. Наслідки монополізації економіки. Антимонопольне законодавство і практика. 

Антимонопольна політика в Україні.  

30. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Цілі та функції підприємств. Види та форми 

підприємств.  

31. Підприємництво, його суть і умови існування. Види підприємництва. Становлення 

підприємництва в Україні.  

32. Держава як суб’єкт економічних відносин. Економічні функції держави.  

33. Капітал підприємства. Кругообіг капіталу, його стадії та функціональні форми.  

34. Основний та оборотний капітал. Зношення основного капіталу. Амортизація.  

35. Оборот капіталу підприємства та його складові частини. 36. Витрати виробництва. Види 

витрат.  

37. Собівартість продукції, її види та структура. Мінімізація витрат.  

38. Прибуток. Види прибутку. Норма прибутку і фактори, що на неї впливають  

39. Торговельний капітал. Торговельний прибуток.  

40. Витрати обігу. Чисті і додаткові витрати обігу.  

41. Форми торгівлі. Внутрішня і зовнішня торгівля. Роздрібна і оптова торгівля. Товарні біржі.  

42. Позичковий капітал. Позичковий процент. Норма позичкового проценту. Межі коливання.  

43. Кредит як форма руху позичкового капіталу. Форми кредиту. Роль кредиту у 

функціонуванні сучасного господарства.  

44. Банки, їх роль та функції. Банківська система. Банківський прибуток.  

45. Акціонерно-корпоративний капітал. Акції. Курс акцій. Види акцій.  

46. Проблеми формування акціонерного капіталу і акціонерних товариств в Україні. Фондова 

біржа.  

47. Аграрні відносини, їх зміст та особливості. Суб’єкти аграрних відносин.  

48. Земельна рента, її сутність, види та механізм утворення. Орендна плата.  

49. Ринок землі. Попит і пропозиція на землю. .Ціна землі.  

50. Доходи населення, їх сутність, види та джерела формування.  

51. Заробітна плата як форма доходу в ринковій економіці. Форми і системи заробітної плати. 

Номінальна і реальна заробітна плата.  

52. Диференціація доходів, її сутність та причини. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині. 

Соціальний захист населення.  

53. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки.  

54. Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки.  

55. Світове господарство: його суть та структура.  

56. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини.  

57. Міжнародна торгівля, її економічні основи та закономірності розвитку.  

58. Торговельний і платіжний баланс. Торговельна політика, її види та інструменти. 

59. Міжнародна валютна система, її елементи та етапи еволюції. Світові валютні ринки, 

валютні курси.  

60. Причини виникнення та сутність глобальних проблем. Основні глобальні проблеми 

сучасності. 



 

Приклад теоретичного тесту 

1. Яке з положень комплексно розкриває основні функції економічної теорії?  

А) економічна теорія розробляє наукові основи управління народним господарством;  

В) економічна теорія повинна розкривати економічні закони;  

С) економічна теорія виконує практичну, пізнавальну функції та формує економічне 

мислення; 

D) економічна теорія розкриває економічні категорії;  

Е) економічна теорія вивчає систему економічних відносин. 
2. Яке з положень є визначенням товарного виробництва?  

А) це організація суспільного господарства, за якої господарюючої суб’єкти виробляють 

необхідні суспільству продукти й послуги;  

В) це організація суспільного господарства, в якому відокремлені виробники виробляють 

продукти і послуги для обміну, продажу;  

С) це процес перетворення людиною речовини природи з метою одержання необхідних життєвих 

засобів;  

Д) це організація суспільного господарства, в якій виробники виробляють продукти і послуги для 

задоволення власних потреб;  

Е) це організація суспільного господарства з метою отримання прибутку.  

 

 

 

Екзаменатор                          к.е.н., доцент Гоголь Т.В. 

Завідувач кафедри              д.е.н., проф. Сосновська О.О.  


