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1. Предмет, основні функції політичної економії. 
2. Зародження економічних знань і перші наукові школи. 
3. Закони і категорії політичної економії. 
4. Фактори суспільного виробництва. 
5. Економічні потреби суспільства. 
6. Ефективність суспільного виробництва. 
7. Структурні елементи економічної системи і їх взаємодія. 
8. Класифікація економічних систем за різними ознаками. 
9. Форма організації суспільного виробництва. 
10. Товар і його властивість. 
11. Еволюція і типи грошей. 
12. Розвиток грошових відносин і функції грошей. 
13. Інфляція: сутність, причини, наслідки, види. 
14. Ринок: сутність, функції, умови функціонування. 
15. Ринкова рівновага та рівноважна ціна. 
16. Конкуренція, її типи, методи конкурентної боротьби. 
17. Монополія, її вплив на ринкові відносини. 
18. Система ринків і їх різновиди. 
19. Підприємство – зміст,умови і принципи діяльності. 
20. Основні види та функції підприємств. 
21. Кругообіг капіталу, його характеристика. 
22. Витрати виробництва і їх класифікація. 
23. Дохід і показники прибутковості підприємства. 
24. Основні показники національної економіки. 
25. Національне багатство, його зміст. 
26. Економічне зростання: показники, типи, фактори. 
27. Циклічність економічного розвитку. 



28. Ринкові структури. Досконала і недосконала конкуренція. 
29. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. 
30. Основі об’єкти і суб’єкти ринкової економіки. 
31. Економічні функції держави в ринковій економіці. 
32. Форма економічних міжнародних відносин. 
33. Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством. 
34. Виробництво і відтворення. Типи відтворення. 
35. Суб’єкти і об’єкти власності, їх розвиток. 
36. Форми і види власності. Реформування власності. 
37. Грошова система і її елементи. 
38. Ринковий кругообіг продуктів і товарів. 
39. Попит та його чинники. Закон попиту. 
40. Пропозиції та її зміни. Закон пропозиції. 
41. Інфраструктура ринку та її елементи. 
42. Сукупність зайнятості та безробіття. Форми безробіття. 
43. Доходи  в ринковій економіці. Номінальні та реальні доходи. 
44. Виробничі ресурси та їх обмеженість. 
45. Соціальні і економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика. 
46. Фінанси і фінансова система країни. 
47. Державний бюджет – головна ланка фінансів держави. 
48. Необхідність  і існуючі методи державного регулювання економіки. 
49. Соціальна політика і соціальні фонди держави. 
50. Світове господарство і об’єктивна основа його формування. 

   
     
 
 
                      Практичне запитання 

1. Поясніть, чому ВНП враховує лише кінцеві товари та послуги і 
виключає проміжні товари? 

2. Яким повинно бути ефективне співвідношення результату виробництва 
(Р) і витрат (В)? 
А)Р/В> 1 
Б)Р/В= 1 
В)Р/В< 1 

3. Чим відрізняються мікроекономіка та макроекономіка? Назвіть головні 
макроекономічні проблеми  

4. Чи згодні ви з твердженням, що функціонування натурального 
господарства засновано на суспільному поділі праці? 

5. Що спільне і які відмінності між простим і підприємницьким товарним 
виробництвом? 

6. Чи згодні ви із твердженням, що чим більші витрати виробництва, тим 
більша пропозиція товарів? 

7. Які позитивні та негативні сторони конкуренції ви можете назвати? 



8. Дайте оцінку такого твердження: « Ринок – це місце (ринкова площа), 
де здійснюється купівля або продаж товарів». 

9. Назвіть фактори, які зумовили монополізації економіки. 
10.  Чи є функцією ринку стимулювання підвищення ефективності 

виробництва. 
11.  Дайте характеристику продуктивності праці, як основного показника 

ефективності виробництва. 
12.  Чим відрізняється товар від продукту? Що робить певний продукт 

праці товаром? 
13.  Які гроші, на вашу думку, не можуть виконувати функцію засобів 

нагромадження? 
14.  Від яких факторів залежить економічне зростання. Наведіть приклади 

екстенсивного і інтенсивного зростання. 
15.  Поясніть можливі причини зміщення кривої виробничих можливостей 

вправо та вліво. 
16.  Яка форма власності займає домінуючі позиції в розвинені країни 

світу  і чому? 
17.  На  одному з підприємств виробляється одна з модифікаційно-

кольорового телевізору, який користується значним попитом на ринку. 
Чи існує тут монополія? 

18.  Дайте пояснення тому фактору, що співвідношення приватного та 
державного сектора в кожній країні своє. 

19.  Ваше розуміння свободи підприємництва. 
20.  У країні запроваджено монополію на виробництво та продаж 

тютюнових виробів. Як називається така монополія і на якій товари 
вона може поширюватися? 

21.  Поясніть таке твердження: «Людина в результаті власної діяльності 
вступила в гостре протиріччя з умовами власного проживання». 

22.  Поясніть явища характерні для якісних змін факторів виробництва? 
23.  Назвіть причини і темп інфляційних процесів в Україні на даний час. 
24.  Поясніть різницю між циклічним і природним  безробіттям. Яке з них 

є характерним нині в Україні? 
25.  Чи проводиться нині політика протекціонізму? Поясніть свою думку 
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