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Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 
Виконання тестових завдань – 20 балів 

Письмові відповіді на 2 теоретичних питання – 20 балів 

 

Орієнтований перелік питань:  
1. Охарактеризуйте предмет та об’єкт політичної економії. 

2. Охарактеризуйте методи політичної економії. 

3. Охарактеризуйте функції політичної економії.  

4. Розкрийте сутність і види економічного відтворення: просте і 

розширене. 

5. Охарактеризуйте розвиток політичної економії, її напрями і школи. 

6. Дайте визначення ринкових відносин, їх характерні ознаки, суб’єкти та 

об’єкти. 

7. Назвіть типи економічного зростання. 

8. Охарактеризуйте систему економічних законів, їх суть та 

класифікацію. 

9. Охарактеризуйте механізм функціонування ринку. 

10. Дайте визначення суспільного продукту та його структури. 

11. Охарактеризуйте попит і пропонування на ринках виробничих 

ресурсів. 

12. Дайте визначення системи національних рахунків. 

13. Розкрийте методи обчислення ВВП. 

14. Охарактеризуйте домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин, його 

доходи та витрати. 

15. Охарактеризуйте підприємство як суб’єкт ринкової економіки: 

сутність, функції та форми.  

16. Наведіть основні результативні показники суспільного виробництва. 

17. Охарактеризуйте основні фактори суспільного виробництва. 

Економічні ресурси. 

18. Охарактеризуйте сутність підприємництва: його ознаки і функції. 

19. Дайте визначення поняття економічного зростання та його чинників. 



20. Охарактеризуйте продуктивні сили як матеріальну основу виробництва 

та їх складові елементи.  

21. Розкрийте основні економічні завдання ринку: що, як і для кого 

виробляти. 

22. Охарактеризуйте поняття ринку, ринкової системи та відносин. 

23. Розкрийте зміст товарного ринку як основного елемента ринкової 

системи. 

24. Охарактеризуйте ринок праці та його складові. 

25. Розкрийте поняття фінансового ринку та його основних інструментів. 

26. Дайте характеристику поняття, елементів та видів ринкової 

інфраструктури. 

27. Охарактеризуйте економічні цикли: сутність, види. 

28. Дайте визначення попиту і пропонування та чинників, що на них 

впливають. 

29. Охарактеризуйте механізм встановлення рівноважної ціни. 

30. Проаналізуйте роль в економічному зростанні нагромаджень та 

інвестицій. 

31. Охарактеризуйте суспільний поділ праці і структуру продуктивних сил. 

32. Дайте характеристику еластичності попиту і пропонування та її видів. 

33. Охарактеризуйте сутність та функції конкуренції в ринковій економіці. 

34. Охарактеризуйте суть та функції споживання та заощадження. 

35. Дайте визначення соціально-економічних відносин та їх структури. 

36. Дайте загальну характеристику форм конкуренції і моделей ринків. 

37. Охарактеризуйте сутність, види та форми зайнятості. 

38. Дайте визначення суті і структури організаційно-економічних 

відносин. 

39. Охарактеризуйте відтворення робочої сили та його чинників. 

40. Охарактеризуйте сутність та структурні елементи економічної системи. 

41. Дайте загальну характеристику типів економічних систем. 

42. Охарактеризуйте зміст та основні риси перехідної економіки. 

43. Розкрийте економічні функції держави та її роль в економічному 

розвитку. 

44. Охарактеризуйте суть, види та форми власності як економічної 

категорії. 

45. Назвіть основні методи державного регулювання економіки. 

46. Розкрийте еволюцію форм власності. 

47. Дайте визначення банку та банківської системи. Назвіть функції банку. 

48. Охарактеризуйте основні напрями державного регулювання економіки. 

49. Розкрийте сутність і структуру економічних потреб. Охарактеризуйте 

закон зростання потреб і механізм його дії. 

50. Розкрийте сутність кредиту та його форми. 

51. Охарактеризуйте систему державного регулювання економіки. 

52. Охарактеризуйте сукупну та граничну корисність продукту. Дайте 

визначення закону спадної граничної корисності. 

53. Охарактеризуйте фондову біржу та ринок цінних паперів. 



54. Доведіть необхідність втручання держави в економіку. 

55. Охарактеризуйте взаємозв’язок економічних інтересів з потребами, 

споживанням і виробництвом.  

56. Охарактеризуйте капітал підприємства та його кругообіг: форми, 

стадії. 

57. Дайте визначення основного і оборотного капіталу підприємства. 

58. Охарактеризуйте форми організації суспільного виробництва. 

59. Охарактеризуйте натуральне господарство. 

60. Охарактеризуйте товарну форму організації суспільного виробництва. 

61. Порівняйте просте і розвинене товарне виробництво. 

62. Розкрийте порядок перетворення грошей у капітал і формула його 

руху. 

63. Розкрийте основні риси розвинутої форми товарного виробництва. 

64. Охарактеризуйте адміністративно-командну економічну систему. 

65. Охарактеризуйте сутність і фактори, що визначають вартість робочої 

сили. 

66. Розкрийте сутність і ознаки змішаної економічної системи. 

67. Дайте визначення товару та його властивостям. 

68. Охарактеризуйте сутність заробітної плати та її поділ на номінальну і 

реальну. 

69. Розкрийте основні форми і системи заробітної плати. 

70. Охарактеризуйте сутність, процес еволюції та типи грошей. 

71. Охарактеризуйте зміст та роль функцій грошей. 

72. Охарактеризуйте зміст і типи економічного зростання 

73. Охарактеризуйте сутність та види економічних циклів. 

74. Дайте визначення причин і наслідків економічної кризи. 

75. Розкрийте види економічної інтеграції країн світу. 

76. Охарактеризуйте сучасні функціональні форми грошей. 

77. Охарактеризуйте сутність міжнародного поділу праці і спеціалізацію. 

78. Розкрийте основний закон грошового обігу. 

79. Дайте визначення інфляції та забезпеченню стабільності купівельної 

спроможності грошової одиниці.  

80. Дайте визначення інфляції та її видам. Охарактеризуйте грошові 

реформи. 

81. Розкрийте методи боротьби з інфляцією. 

82. Охарактеризуйте міжнародні економічні відносини та їх форми. 

83. Дайте визначення витрат виробництва та їх класифікацію. 

84. Дайте визначення об’єктів, суб’єктів та методів державного 

регулювання економіки. 

85. Розкрийте поняття глобалізації світової економіки. 

86. Охарактеризуйте проблеми інтеграції економіки України в світове 

господарство. 

87. Охарактеризуйте тенденції, структуру та основні види міжнародної 

торгівлі. 

88. Розкрийте суть та структуру світового господарства. 



89.  Охарактеризуйте міжнародну валютну систему та етапи її розвитку. 

Платіжний баланс. 

90. Охарактеризуйте міжнародні валютно-фінансові відносини. 

 

Екзаменатор      О.В.Запара 

 

Голова ЦК       О.В.Головчанська 


