ПИТАННЯ
для підготовці до вступного іспиту
(спеціальність 051 – ЕКОНОМІКА)
1. Амортизація як фактор і форма функціонування і відтворення
основного капіталу.
2. Антиінфляційна політика держави та її роль у стабілізації
економіки.
3. Банківська система України: функції, проблеми розвитку, роль в
регулюванні економічного розвитку, методи оцінки ефективності
функціонування.
4. Бюджет як основний фінансовий план держави. Проблема
бюджетного дефіциту.
5. Валовий внутрішній продукт: його структура та методологія
обчислення.
6. Валютний ринок. Проблеми рівноваги на валютному ринку.
7. Гроші в ринковій економіці. Г рошова система і грошовий обіг.
8. Грошова база і грошова маса. Показники грошової маси - грошові
агрегати.
9. Державна фінансова політика та проблеми збалансування
бюджету.
10. Державна політика розвитку ринку цінних паперів.
11. Держава як суб’єкт економічної системи. Проблема державного
регулювання економіки.
12. Державна система соціального захисту населення.
13. Державні фінанси, склад і структура.
14. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю.
15. Державний борг та його наслідки. Ефект витіснення.
16. Дефіцит бюджету та джерела його фінансування.
17. Довгострокове прогнозування економіки, основні показники,
методи визначення.
18. Економічна думка в Україні. Сучасний стан розвитку вітчизняної
економічної теорії.
19. Економічний механізм державного управління економікою.
20. Економічне прогнозування: цілі, напрями, пріоритети, методи.
21. Економічна роль держави у ринковій економіці.
22. Економічна теорія як система наук.
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23. Економічний зміст і право власності. Відносини власності у
ринковій економіці.
24. Економічні наслідки діяльності монополій. Конкурентне
(антимонопольне) законодавство.
25. Економічна безпека національної економіки.
26. Економічні цикли і кризи. Особливості економічної кризи 90-х
років ХХ сторіччя в Україні.
27. Економічні погляди Дж. Кейнса та сучасність.
28. Зміст та природа державного кредиту.
29. Інфляція: сутність, види і соціально-економічні наслідки.
30. Інфляція, методи розрахунку індексів оптових і споживчих цін.
31. Концептуальні засади системи національних рахунків (СНР).
32. Концепції відновлювального і випереджаючого економічного
зростання. Стратегія економічного зростання в Україні.
33. Концепція витрат виробництва і прибутку та їх сучасне
трактування.
34. Людський та інтелектуальний капітал в сучасній економіці.
35. Міжнародна економічна інтеграція. Необхідність і шляхи
європейської інтеграції України.
36. Методи і моделі економічного прогнозування.
37. Методи і форми державного регулювання економіки.
38. Моделювання економічних процесів. Моделі економічного росту.
39. Монетарні показники: їх сутність, методи розрахунку.
40. Монополізація виробництва і конкуренція на ринку.
41. Напрями підвищення ефективності економіки, показники оцінки.
42. Нагромадження та інвестиції. Основні риси сучасної
інвестиційної політики в Україні.
43. НБУ та грошово-кредитна політика в Україні. Проблема
узгодження монетарної та фіскальної політики.
44. Необхідність, зміст та функції фінансів. Гроші і фінанси.
45. Необхідність, зміст, принципи і форми кредиту.
46. Олігополія як ринкова структура та форми поведінки
олігопольної фірми.
47. Основні положення державної стратегії забезпечення економічної
безпеки.
48. Основні напрями державної регіональної політики.
49. Оплата праці в ринковій економіці. Заробітна плата, її сутність,
форми і рівень.
50. Основні джерела доходів держави. Податки та їх функції.
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51. Основні моделі державного регулювання економіки
(кейнсіанська, неокласична) та умови їх використання.
52. Планування і прогнозування розвитку регіонів України.
53. Підприємницька діяльність: принципи, форми, цілі, обмеження.
54. Податкова політика України, фіскальна та стимулююча суть
податків.
55. Природний монополізм та державне регулювання природних
монополій.
56. Причини та наслідки тінізації економіки, засоби легалізації
тіньових доходів.
57. Предмет економічної теорії та еволюція його визначення різними
науковими школами.
58. Проблеми розвитку ринкової інфраструктури в Україні.
59. Регулятори і важелі антикризової політики держави.
60. Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.
61. Ринок грошей. Проблеми рівноваги на грошовому ринку.
62. Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва.
63. Рівноважна ціна. Ринкова ціна та методи ціноутворення.
64. Система національних балансів та їх використання в управлінні
економікою.
65. Система державних засобів регулювання економікою.
66. Стратегія інноваційного розвитку економіки, механізм її
реалізації.
67. Стратегія утвердження інвестиційно-інноваційної моделі
розвитку економіки.
68. Стратегія структурно-інноваційної перебудови промисловості.
69. Структура і джерела доходів бюджету.
70. Соціальне ринкове господарство: теоретична модель та практика
реалізації.
71. Споживання та заощадження, їх взаємозв’язок.
72. Суспільне виробництво: суть, фактори, структура. Види
економічної діяльності.
73. Сутність доходу як економічної категорії. Види, джерела та
рівень доходів.
74. Сутність і типи економічних систем. Основні типові моделі
сучасної економіки.
75. Сутність монетарної політики. Вплив монетарної політики на
економіку.
76. Сутність, генезис і сучасний стан розвитку позикового капіталу.
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77. Сутність, основні форми і методи економічної конкуренції.
78. Сутність, форми і суперечливості розвитку всесвітнього
господарства і міжнародних економічних відносин.
79. Сучасне розуміння методології економічної теорії.
80. Сучасні напрями і школи економічної теорії.
81. Сучасні проблеми ринку капіталу. Фінансовий ринок в Україні.
82. Сучасні проблеми ринку праці. Зайнятість і безробіття в Україні.
83. Сучасні проблеми розвитку фондового ринку. Роль фіктивного
капіталу у становленні ринку капіталів.
84. Сучасні тенденції розвитку міжнародних валютно-фінансових
відносин. МВФ і Світовий банк.
85. Теорії глобалізації всесвітнього господарства.
86. Теорія оподаткування. Крива Лаффера. Податкова система.
87. Теорія попиту і пропозиції та їх практичне значення.
88. Теорія фірми. Особливості розвитку підприємництва в Україні.
89. Тіньова економіка. Тіньова економічна діяльність в Україні.
90. Фінансова система. Державні і корпоративні фінанси.
91. Фіскальна і бюджетна політика та проблеми збалансування
бюджету.
92. Функції та операції центрального банку країни.
93. Цінова політика як елемент державного управління економікою.
94. Цінова політика держави. Позитивні і негативні наслідки
регулювання цін. Ціни оптові і роздрібні.
95. Презентація дослідницької пропозиції.
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