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1. Охарактеризуйте сутність і складові міжнародного співробітництва.
2. Які особливості і складові глобалізації світової економіки?
3. Охарактеризуйте сутність попиту та пропозиції на товарному ринку.
4. Охарактеризуйте поняття демографічної кризи.
5. Охарактеризуйте поняття внутрішнього споживання, заощадження.
6. Охарактеризуйте поняття платоспроможного попиту.
7. Охарактеризуйте поняття доходів та витрат суб’єктів ринку.
8. Охарактеризуйте поняття валовий внутрішній продукт.
9. Охарактеризуйте поняття циклічність економічно системи, ділової активності, 

безробіття, інфляції.
10.Охарактеризуйте сутність бюджетно-податкової політики, управління 

державний боргом.
11 .Охарактеризуйте поняття гроші, банківська система та грошово-кредитна 

політика.
12.Охарактеризуйте поняття торгівельна політика, експортний потенціал.
13.Охарактеризуйте поняття платіжний баланс.
14.Охарактеризуйте взаємозв’язок основних макроекономічних рахунків.
15.Охарактеризуйте поняття монополія, сутність Антимонопольного комітету.
16.Охарактеризуйте поняття галузева структура, інфраструктура ринку, 

конкуренція.
17. Дайте визначення показникам: дохід, прибуток, рентабельність.
18. Дайте визначення показникам: собівартість, ціна, прибутковість.
^.Охарактеризуйте фактори виробництва, особливості для аграрного сектору 

економіки.
20.Охарактеризуйте поняття суспільні блага, соціальна відповідальність бізнесу.



21 .Охарактеризуйте модель кругообігу для відкритої економіки.
22.Охарактеризуйте поняття робоча сила, економічно активне населення, 

трудовий потенціал.
23.Охарактеризуйте поняття економічний розвиток та економічне зростання.
24. Аудит і контроль, міжнародні стандарти аудиту.
25.Охарактеризуйте сутність бухгалтерського обліку, П(С) БО.
26.Охарактеризуйте організацію бухгалтерського обліку на підприємстві, 

нормативно-правове забезпечення.
27.Охарактеризуйте сутність аналітичної роботи на підприємстві.
28.Дайте обґрунтування методам та підходам економічного аналізу.
29.Охарактеризуйте поняття фінанси в економічній системі держави.
ЗО.Охарактеризуйте фінансову систему, історичні аспекти розвитку для України.
31 .Охарактеризуйте завдання і принципи фінансової політики.
32.Охарактеризуйте зміст та принципи фінансового планування.
33.Охарактеризуйте функції суб’єктів фінансового контролю в Україні.
34.Охарактеризуйте склад та структуру доходів та видатків Державного 

бюджету.
З5.Надайте особливості податкової структури України, її становлення та 

історичний розвиток.
З6.Охарактеризуйте поняття державний дефіцит.
37. Охарактеризуйте суб’єкти страхового ринку.
З8.Охарактеризуйте сутність податків.
39.Охарактеризуйте міжнародні фінансові інститути, їх взаємовідносини з 

економічними системами держав.
40.Охарактеризуйте особливості ринку праці.
41. Охарактеризуйте сутність товарного ринку.
42.Охарактеризуйте сутність фінансового ринку.
43.Охарактеризуйте сутність заробітної плати, мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімуму.
44.Охарактеризуйте поняття інфляція, державний борг, пролонгація боргу.
45. Які особливості регіонів впливають на - соціально-економічний розвиток 

держави?
46. Які особливості країни впливають на соціально-економічний розвиток 

держави?
47.Охарактеризуйте міграційні процеси.
48.Охарактеризуйте сутність економічної, фінансової, екологічної та 

продовольчої безпеки країни.
49.Які особливості виробництва можна представити в аграрному секторі 

економіки?
50.Охарактеризуйте особливості соціальної інфраструктури.
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