Питання для самостійної роботи з дисципліни
«СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ»
для студентів спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти сучасної економічної теорії
Тема 1. Основи економічної теорії. Сутність і функції ринку
1. Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії.
2. Основні напрямки сучасної економічної теорії.
3. Розвиток економічної думки в Україні.
4. Недосконалість ринку.
5. Закон підвищення потреб.
Тема 2. Товар та товарне виробництво
1. Індивідуальна та суспільна вартість товару.
2. Залежність вартості товару від продуктивності та інтенсивності праці.
Тема 3. Система макроекономіки. Результативність
виробництва і національний дохід
1. Макроекономічна рівновага та економічне зростання.
2. Макроекономічна нестабільність.
3. Циклічність розвитку економіки.

суспільного

Тема 4. Роль і місце держави у сучасній економіці. Основні моделі
державного регулювання економіки та їх еволюція.
1. Науково-технічна політика.
2. Кредитно-грошова політика.
3. Амортизаційна політика.
4. Структурна політика.
5. Цінове регулювання.
Тема 5. Теоретичні проблеми мікроекономіки. Основні суб’єкти ринкових
відносин.
1. Роль і місце домогосподарства у провідних економічних школах.
2. Раціональний споживчий вибір.
3. Класифікація підприємств за організаційно-правовими нормами.
Змістовий модуль 2. Основи економічного аналізу
Тема 6. Методологія економічного аналізу. Організація та інформаційне
забезпечення економічного аналізу фармацевтичних підприємств.
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Поняття та групування факторів в економічному аналізі.
Класифікація способів і технічних прийомів економічного аналізу.
Організація аналітичних номенклатур, носіїв інформації та їхнього руху.
Основи організації комп'ютерної обробки економічної інформації для
аналізу господарської діяльності фармацевтичних підприємств.

Тема 7. Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та
використання матеріальних ресурсів фармацевтичного підприємства
1. Аналіз стану оборотних засобів та виробничих запасів.
2. Аналіз використання оборотних засобів у фармацевтичному виробництві
Тема 8. Аналіз виробництва та реалізації продукції. Аналіз факторів та
резервів збільшення випуску та реалізації продукції. Аналіз асортименту
та якості продукції.
1. Аналіз оплати праці.
2. Аналіз використання коштів на оплату праці.
3. Факторний аналіз ФЗП.
Тема 9. Аналіз фінансового стану підприємства та його значення у
формуванні стратегії управління. Оцінка результатів господарської
діяльності у зарубіжних компаніях.
1. Методи прогнозування розвитку підприємства

