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Зміст теми
2
Введення в економіку.
Суспільне виробництво,його фактори.
Сучасні економічні системи.
Товарне виробництво.
Гроші та їх функції.
Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура.
Підприємство і власність.
Основи підприємства.
Основи менеджменту.
Основи маркетингової діяльності.
Макроекономічна цілісність та рівновага.
Оцінка результатів національного виробництва.
Трудові ресурси. Забезпечення зайнятості населення.
Аграрні відносини в сучасних умовах.
2
Фінанси і кредит.
Світове господарство.
Міжнародна валютна система.
Програма курсу

Тема 1. Введення в економіку.
Предмет економічної теорії.
Еволюція поглядів на предмет. Основні етапи становлення та розвитку економічної
науки. Економіка та її роль в житті людини і суспільства.
Тема 2. Суспільне виробництво, його фактори.
Виробництво та його фактори. Взаємозв`язок виробництва, розподілу, обміну і
споживання. Структура виробництва. Обмеженість виробничих ресурсів і проблема
вибору. Потреби та їх класифікація. Обмежені ресурси і обмежені потреби. Корисність
продуктів та послуг. Закон спадної граничної корисності.
Тема 3. Сучасні економічні системи.
Еволюція розвитку та типи економічних систем. Характерні риси командної
економіки.
Системи вільного або «чистого» ринку. Закономірності функціонування соціальноорієнтованої ринкової економіки. Ринкова трансформація економіки.
Тема 4. Товарне виробництво.
Умови виникнення товарного виробництва, його характерні риси. Товар і його
властивості. Закон вартості та його функції.
Тема 5. Гроші та їх функції.

Виникнення грошей. Закон грошового обігу. Інфляція: її сутність та види.
Сучасні зміни в грошовому обігу.
Тема 6. Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова
інфраструктура.
Попит, пропозиція і ринкова ціна. Ринкова рівновага. Види ринків, ринкова
інфраструктура. Конкуренція і її види.
Тема 7. Підприємство і власність.
Суть і форми власності. Організаційні види підприємств, переваги і недоліки кожної з
них. Фонди підприємств. Підприємство – галузь – народне господарство.
Структура виробничих витрат. Собівартість. Підприємницький дохід, його структура.
Балансовий та чистий прибуток. Рентабельність підприємств.
Тема 8. Основи підприємництва.
Види і принципи підприємницької діяльності. Умови розвитку підприємницької
діяльності. Заробітна плата її форми і системи, специфіка заробітної плати в окремих
галузях виробництва.
Тема 9. Основи менеджменту.
Зміст управлінської діяльності. Функції управління. Принципи менеджменту. Бізнесплан. Формування організаційної структури підприємства. Управлінське рішення та
процедура його прийняття. Вимоги до сучасного менеджера.
Тема 10. Основи маркетингової діяльності.
Суть, принципи та функції маркетингу, його види. Споживчі мотивації. Товарна
політика. Вивчення конкурентного середовища.
Тема 11. Макроекономічна цілісність та рівновага.
Сутність цілей, інструменти макроекономічної політики. Єдність сукупних доходів і
витрат, сукупного попиту і пропозиції. Раціональна економічна поведінка (споживача,
виробника). Роль держави у формуванні загальної рівноваги. Функції держави в ринковій
економіці.
Тема 12. Оцінка результатів національного виробництва.
Суть та типи відтворення.
Валовий національний продукт (ВНП). Національний дохід та його розподіл.
Економічне зростання, його фактори і типи. Показники обчислення національного
волового продукту(ВНП),валового внутрішнього продукту(ВВП).
Тема 13. Трудові ресурси. Забезпечення зайнятості населення.
Трудові ресурси та встановлення ринку праці. Зайнятість. Безробіття його причини та
види. Роль системи професійно – технічної освіти у запобіганні безробіття.
Заходи щодо зниження рівня безробіття. Допомога по безробіттю.
Тема 14. Аграрні відносини в сучасних умовах.
Власність на землю – історичний аспект. Зміст і особливості аграрних відносин.
Земельна рента, її сутність. Форми господарювання і земельні відносини на сучасному
етапі. Ціна землі.
Тема 15. Фінанси і кредит.

Фінанси суспільства: сутність і функції. Суть бюджетної системи. Дефіцит бюджету і
державний борг. Економічний зміст і функції податкової системи. Податки їх види і
характеристика. Кредитна і банківська система. Позичковий відсоток. Монетарна політика
та її закономірності.
Тема 16. Світове господарство.
Міжнародний розподіл праці. Сучасна світова система господарювання. Спеціалізація
і кооперація. Міжнародна торгівля. Торгівельний баланс країни. Експорт. Імпорт. Шляхи
інтеграції України в світову економічну систему.
Тема 17. Міжнародна валютна система.
Валютний ринок. Валютний курс. Система валютних відносин. Сутність міжнародної
валютної системи. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Світовий банк (СБ). Платіжний
баланс країни. Європейська валютна система. Міжнародні економічні організації. Україна
в системі міжнародних валютних відносин.
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Питання вступних фахових випробувань.
1. Економіка та її роль в житті людини і суспільства.
2. Виробництво та його фактори .
3. Взаємозв`язок виробництва, розподілу, обміну і споживання.
4. Потреби і їх класифікація.
5. Ринкова трансформація економіки.
6. Виникнення і важливіші риси товарного (ринкового) господарства.
7. Економічна система суспільства.
8. Власність, як економічна категорія.
9. Економічний зміст і юридична форма відносин власності.
10. Виникнення товарного виробництва і його сутність.
11. Основні риси товарного виробництва.
12. Товар і його властивості.
13. Проста і розвинена форми товарного виробництва.
14. Закон вартості та його функції.
15. Становлення та еволюція грошових відносин.
16. Гроші: сутність та функції.
17. Грошовий обіг та його закони.
18. Інфляція: сутність та види.

19. Ринкові відносини, їх об`єкти і суб`єкти.
20. Ринок: сутність, функції.
21. Конкуренція: сутність, функції, форми.
22. Класифікація ринків.
23. Поняття та основні риси інфраструктури ринку, її роль у регулюванні економічних
процесів.
24. Підприємство, як суб`єкт ринкової економіки: сутність, ознаки, функції, форми,
види.
25. Капітал підприємства і його функції.
26. Оборот капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства.
27. Підприємництво: сутність, ознаки, функції, роль у ринковій економіці.
28. Собівартість продукції. Структура виробничих витрат.
29. Балансовий та чистий прибуток. Рентабельність підприємства.
30. Форми та системи заробітної плати.
31. Підприємницький дохід, його структура.
32. Управлінська діяльність: зміст, функції, принципи управління.
33. Управлінське рішення та процедура його прийняття.
34. Маркетинг: суть, принципи, функції, види.
35. Функції держави в ринковій економіці.
36. Економічне зростання, його фактори і типи.
37. Показники результатів національного виробництва.
38. Безробіття, його причини та види.
39. Трудові ресурси та становлення ринку праці.
40. Зміст і особливості аграрних відносин.
41. Фінанси суспільства: сутність і функції.
42. Суть бюджетної системи.
43. Економічний зміст і функції податкової системи.
44. Кредитна і банківська система.
45. Сучасна світова система господарювання.
46. Сутність міжнародної валютної системи.

