Перелік питань для підсумкового контролю
з дисципліни
«СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ»
1. Взаємозв’язок людини та економіки.
2. Людина та економічні явища.
3. Економіка як організація господарювання.
4. Економічна теорія – визначення, її зв’язок з іншими економічними категоріями.
5. Рівні функціонування економіки.
6. Предмет, методологія та функції економічної теорії.
7. Суспільне виробництво та його основні фактори.
8. Поняття економічної та соціальної ефективності.
9. Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії.
10. Основні напрямки сучасної економічної теорії. Розвиток економічної думки в
Україні.
11. Сутність і функції ринку.
12. Характерні риси ринкової економіки.
13. Поняття ринку.
14. Класифікація ринків.
15. Умови існування ринку.
16. Умови розвитку ринку.
17. Ринковий механізм.
18. Поняття попиту та пропозиції.
19. Рівноважна ціна.
20. Закон попиту і пропозиції.
21. Вплив цінових і нецінових факторів на величину попиту і пропозиції.
22. Недосконалість ринку.
23. Закон підвищення потреб.
24. Форми суспільного виробництва
25. Поділ праці в залежності від періоду розвитку товарного виробництва.
26. Поняття товару та його споживча вартість.
27. Особливості споживчої вартості ЛЗ.
28. Ключові фактори успіху товару на ринку.
29. ЖЦТ та характеристика його етапів.
30. Індивідуальна та суспільна вартість товару.
31. Залежність вартості товару від продуктивності та інтенсивності праці.
32. Предмет і основні проблеми макроекономіки.
33. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків.
34. Похідні макроекономічні показники.
35. Макроекономічні показники в умовах сучасної ринкової економіки.
36. Результативність суспільного виробництва і національний доход.

37. Джерела національного доходу, його розподіл і перерозподіл.
38. Макроекономічна рівновага та економічне зростання.
39. Макроекономічна нестабільність.
40. Циклічність розвитку економіки.
41. Основні макроекономічні теорії та моделі державного регулювання економіки.
42. Соціально-економічні цілі і завдання сучасної держави.
43. Структура економічної політики держави.
44. Соціальний захист як суспільне явище, характеристика його основних
інституційних форм.
45. Етапи розвитку соціального розвитку в Україні.
46. Характеристика чинної та перспективної моделей соціальної політики щодо
фармацевтичного забезпечення населення.
47. Сучасні соціально-економічні механізми державного регулювання у фармації.
48. Науково-технічна політика.
49. Кредитно-грошова політика.
50. Амортизаційна політика.
51. Структурна політика.
52. Цінове регулювання.
53. Підприємство і акціонерна власність.
54. Підприємства ті їх основні види.
55. Капітал, витрати виробництва.
56. Ціна, прибуток.
57. Система управління сучасним підприємством.
58. Поняття економічного аналізу і його роль за ринкових відносин
59. Історія становлення і розвитку економічного аналізу
60. Зв'язок економічного аналізу з іншими дисциплінами
61. Проблеми і перспективи розвитку економічного аналізу
62. Зміст, предмет та завдання економічного аналізу
63. Економічний аналіз в системі управління підприємством
64. Зміст і завдання аналізу ринкової економіки
65. Предмет та об'єкти аналізу господарської діяльності
66. Метод і методика економічного аналізу
67. Визначення методу і методики економічного аналізу.
68. Особливості методу економічного аналізу.
69. Система показників, які використовуються в економічному аналізі.
70. Поняття та групування факторів в економічному аналізі.
71. Класифікація способів і технічних прийомів економічного аналізу.
72. Предмет і завдання техніко-економічного аналізу.
73. Основні категорії техніко-економічного аналізу.
74. Види техніко-економічного аналізу.
75. Значення та завдання аналізу виробництва продукції.

76. Аналіз обсягів виробництва продукції.
77. Аналіз асортименту та структури випуску продукції.
78. Аналіз якості продукції.
79. Аналіз ритмічності випуску продукції.
80. Аналіз показників технічного рівня виробництва.
81. Аналіз використання устаткування підприємства.
82. Аналіз показників технічного рівня виробництва.
83. Задачі аналізу основних фондів виробництва та джерела аналізу.
84. Аналіз складу та структури ОВФ.
85. Аналіз забезпеченноті ОФ.
86. Аналіз використання засобів виробництва.
87. Загальна оцінка виконання плану матеріально-технічного постачання.
88. Аналіз стану оборотних засобів та виробничих запасів.
89. Аналіз використання оборотних засобів в галузі виробництва.
90. Аналіз стану і забезпечення підприємства трудовими ресурсами.
91. Аналіз використання робочого часу.
92. Аналіз продуктивності праці.
93. Аналіз використання коштів на оплату праці.
94. Аналіз витрат на заробітну плату.
95. Елементи витрат і статті калькуляцій.
96. Аналіз матеріальних витрат.
97. Аналіз витрат на заробітну плату.
98. Витрати на обслуговування виробництва, управління та інші комплексні
витрати.
99. Показники собівартості продукції.
100. Аналіз собівартості випуску продукції.
101.Аналіз прибутку підприємства.
102. Аналіз розподілу прибутку.
103. Аналіз рентабельності виробництва.
104. Головні завдання і джерела інформації фінансового стану підприємства.
105. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.
106. Загальна оцінка динаміки та структури статей бухгалтерського балансу.
107. Типи фінансової стійкості підприємства
108. Розрахунок та оцінка фінансових коефіцієнтів за основними напрямками
аналізу його фінансового стану.
109. Методи прогнозування розвитку підприємства.

