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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 
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Форма проведення: письмова  

Тривалість проведення: 2 години  

Максимальна кількість балів: 40 балів  

Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – 20 балів  

Розв’язування трьох задач – 20 балів  

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Економічна теорія як наука.  

2. Макроекономіка, мікроекономіка.  

3. Предмет економічної теорії.  

4. Складові частини економічної теорії.  

5. Позитивна і нормативна економічна теорія.  

6. Економічне мислення, його роль у розумінні економічного життя 

суспільства.  

7. Економічні закони та категорії, їх класифікація.  

8. Функції та методи економічної науки.  

9. Роль економічної теорії у здійсненні соціально-економічних перетворень 

в Україні.  

10. Школи та напрями економічної теорії. 

11. Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку.  

12. Економічні потреби суспільства. 

13. Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, класифікація.  

14. Економічна система, її типи, основні структурні елементи.  

15. Власність як економічна категорія.  

16. Зміст, структура суспільного виробництва, виробнича й невиробнича 

сфери.  

17. Економічний вибір.  

18. Альтернативна вартість.  

19. Крива виробничих можливостей.  

20. Форми організації суспільного виробництва:натуральне і товарне.  

21. Теорія товару і грошей.  

22. Інфляція, її суть, причини. Темпи, види, соціально-економічні наслідки 

інфляції. Регулювання інфляції.  

23. Безробіття та політика зайнятості. 

24. Товар і його властивості.  



25. Гроші в системі товарних відносин, їх функції, види. Закон грошового 

обігу.  

26. Закони попиту і пропозиції. 

27. Ринкова рівновага.  

28. Конкуренція: форми, типи, функції. Закон конкуренції.  

29. Особливості функціонування моделей ринку  

30. Ціна як економічна категорія.  

31. Підприємництво: теорії та моделі.  

32. Підприємство, класифікація підприємств.  

33. Основний та оборотний капітал, його структура.  

34. Капітал сфери обігу.  

35. Кредит та його функції.  

36. Держава та її економічні функції  

37. Фінансова система.  

38. Податки: елементи,функції, класифікація.  

39. Міжнародна торгівля: форми, види, структура, напрямки.  

40. Міжнародний поділ праці, його принципи й форми.  

41. Теорія порівняльних переваг.  

42. Міжнародна міграція капіталу та робочої сили.  

43. Модель економічного кругообігу. Необхідність агрегування економічних 

показників.  

44. Валовий продукт. Методи обчислення ВВП: за доходами, за витратами. 

Номінальний та реальний ВВП.  

45. Економічний цикл та його фази. Теорії циклів. Види циклів.  

46. Закон спадної граничної корисності економічного блага.  

47. Фактори виробництва та їх класифікація. Мотивація поведінки 

підприємства  

48. Альтернативні витрати. Явні та неявні. Класифікація витрат.  

49. Закон зростаючих граничних витрат.  

50. Поняття беззбитковості. Постійні, змінні, загальні витрати.  
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Голова ЦК       Головчанська О.В. 

 

 


