ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"
Розділ 1. Загальні основи економічного розвитку
Тема 1. Економічна теорія: предмет, знання, функції, методи пізнання
1. Місце економічної теорії в системі медичних наук. Економічна теорія як
наука.
2. Об’єкт і предмет економічної теорії.
3. Методологія та методи пізнання економіки, дослідження економічних
процесів. Загально-логічні методи: аналіз і синтез, абстрагування, індукція
та дедукція, моделювання. Наукові методи емпіричного дослідження:
спостереження, економічний аналіз, експеримент.
4. Функції економічних теорій.
5. Економічні категорії і закони.
6. Історичний процес розвитку економічної науки та її основні школи.
7. Розвиток економічної думки в Україні.
Тема 2. Економічні потреби і виробництво.
8. Економічні потреби суспільства, їх суть і структура.
9. Закони зростання потреб. Формування потреб.
10. Суб`єкти економічних відносин, їхні економічні інтереси.
11. Види економічних інтересів, взаємодія їх.
12. Сутність виробництва. Зміст виробництва.
13. Фактори виробництва: земля, праця, капітал і підприємницький хист.
14. Галузь охорони здоров’я як структурний підрозділ суспільного
виробництва.
15. Структура суспільного виробництва.
16. Межа виробничих можливостей.
17. Продукт і стадії його руху.

Тема 3. Економічна система та її зміст
18. Економічна система суспільства: суть і зміст.
19. Продуктивні сили і виробничі відносини.
20. Типи економічних систем: «чистий» капіталізм або капіталізм вільної
конкуренції; командна або адміністративно-господарська система;
традиційна економіка; змішана економіка.
21. Економічні реформи в Україні.
Тема 4. Сутність відносин власності
22. Власність як економічна категорія.
23. Індивідуальна власність – вихідна ланка відносин власності. Принципи
формування власності.
24. Об`єкти і суб’єкти власності.
25. Основні форми власності, їх еволюція та роль на сучасному етапі.
Приватна власність. Власність на землю. Розвиток власності на землю та
сільськогосподарські підприємства.
26. Роздержавлення і приватизація власності в Україні.
Розділ 2. Ринкова економіка
Тема 5. Товарне виробництво. Товар
27. Форми господарювання. Натуральне виробництво. Товарне виробництво.
28. Товар, його сутність і властивості.
29. Двоїстий характер праці, втіленої у товар.
30. Ціна в ринковій економіці. Сутність ціни. Методи ціноутворення.
Регулювання цін державою.
Тема 6. Ринок в економічній системі суспільства
31. Поняття ринку. Історія ринкових відносин.
32. Функції ринку. Умови формування ринку.
33. Структура сучасного ринку.
34. Види ринків: предметів споживання, засобів виробництва, науковотехнічних розробок та інформації, фінансів, валютних, нерухомості, праці,
природних ресурсів, тіньовий ринок.

35. Особливості становлення ринкових відносин і галузі охорони здоров’я
України.
36. Конкуренція як рушійна сила ринкової економіки. Сутність конкуренції.
37. Види конкуренції. Методи цінової та нецінової конкуренції.
38. Поняття монополії та конкуренції на медичному ринку в Україні.
39. Конкуренція в охороні здоров’я. Умови формування конкурентного
середовища на ринках медичних послуг.
Тема 7. Інфраструктура ринку
40. Поняття про інфраструктуру ринку. Біржі, типи та види біржі. Біржові
угоди.
41. Мета і функції товарної біржі. Типи товарних бірж, їхні суб’єкти.
42. Фондова біржа: поняття, суб’єкти і класифікація.
43.Банки і фінансово-кредитні посередники. Банківська система. Страхова
система.
44. Біржі праці, їх роль у галузі охорони здоров’я.
45. Ринкова інфраструктура в галузі охорони здоров’я.
Тема 8. Сутність і функції грошей. Історія розвитку грошей
46. Місце грошей у ринковій економіці. Сутність грошей. Гроші як загальний
вартісний еквівалент.
47. Становлення грошових відносин, основні етапи їх розвитку. Коротка
історія розвитку грошей.
48. Функції грошей. Класифікація грошей.
49. Сутність інфляції. Форми інфляції. Чинники інфляції.
50. Антиінфляційна політика в Україні.
Розділ 3. Основи підприємництва
Тема 9. Підприємництво і підприємства (фірма)
51. Сутність підприємництва. Поняття «підприємець» і «підприємництво».
52. Функції та умови існування підприємництва. Суб’єкти, об’єкти і види
підприємництва.
53. Права, обов’язки та відповідальність підприємця.

54. Поняття підприємства (фірми). Умови функціонування підприємства.
55. Види підприємств за формою, розміром, за сферою і видом господарської
діяльності.
56. Підприємництво в медицині.
57. Особливості підприємництва в Україні.
Тема 10. Капітал. Витрати виробництва. Прибуток. Рента.
58. Поняття «капітал». Поняття кругообігу і обіг капіталу.
59. Сутність витрат виробництва. Види витрат виробництва. Шляхи
зниження витрат виробництва.
60. Сутність прибутку. Види прибутку. Маса і норма прибутку.
Рентабельність підприємства (фірма).
61. Розподіл продукту.
62. Сутність ренти, її види.
63. Земельна рента, її суть, форми та розподіл. Альтернативне використання
землі.
Ціна землі.
Розділ 4. Національна економіка
Тема 11. Виробництво, розподіл і використання національного доходу.
64. Макроекономіка і національний продукт. Національний доход і його
джерела.
65. Сутність і структура національного багатства. Основні макроекономічні
показники. Валовий внутрішній продукт (ВВП).
66. Макроекономічні показники, похідні від ВВП. Чистий національний
продукт. Національний доход. Особистий доход.
67. Номінальний ВНП. Індекс цін. Дефлятор ВНП.
68. Національне багатство України і перспективи його нарощування.
Тема 12. Економічне зростання. Фінансова система
69. Суспільне відтворення. Сутність економічного зростання.
70. Закони інтенсифікації економіки.
71. Економічна рівновага і циклічність. Короткі, середні і великі цикли.

72. Система фінансових відносин в Україні. Функції фінансів.
73. Сутність і функції податків. Види податків. Державні фінанси.
74. Фінансова система в галузі охорони здоров’я.
75. Поняття державного бюджету. Принципи побудови бюджету. Функції
державного бюджету. Доходи і витрати бюджету. Бюджетний дефіцит,
джерела його фінансування.
76. Державний борг і його обслуговування.
Тема 13. Держава у ринковій економіці
77. Регулююча роль держави у ринковій економіці. Причина втручання
держави у ринковий механізм. Функції держави у ринковій економіці.
Методи державного впливу на ринкову економіку: адміністративні (прямі)
методи регулювання, економічні (непрямі) методи регулювання.
78. Організаційна структура та методи управління виробництвом.
79. Суть, визначення та види маркетингу.
80. Маркетинг у галузі охорони здоров’я. Маркетингове дослідження ринку
платних медичних послуг в Україні.
81. Вплив держави на ціноутворення в умовах ринкових відносин.
82. Соціальна політика держави. Соціальний захист населення в Україні під
час переходу до ринкової економіки.
83. Соціальна політика щодо медичних працівників в галузі охорони
здоров’я. Державне управління у галузі охорони здоров’я.
Розділ 5. Міжнародні економічні відносини
Тема 14. Світове господарство. Форми міжнародних економічних
відносин
84. Світове господарство: його структура та етапи розвитку. Міжнародний
поділ праці.
85. Зовнішньоекономічна політика. Структура та суб’єкти світового ринку.
86. Міжнародні економічні організації. Економічні організації ООН.
Міжнародний валютний фонд. Міжнародний банк реконструкції та розвитку.
Інші міжнародні економічні організації.
87. Місце України у світовій економіці.

88. Роль міжнародних економічних організацій у трансформаційному процесі
України. Геополітичні інтереси.
89. Експортно-імпортний потенціал України. Відносини з ЄС та Митним
Союзом.
90. Проблема зовнішньої заборгованості. Залучення іноземного капіталу в
економіку України.

