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1.
Що вивчає економічна наука, її значення в житті суспільства та окремої людини.
2.
Поняття держави та її функції.
3.
Потреби та споживчі блага. Закон зростання потреб.
4.
Соціально-економічні права громадян України.
5.
Фактори виробництва та їх розвиток під впливом НТР.
6.
Конституційні обов’язки громадян України.
7.
Ринкова економіка та принципи її функціонування.
8.
Правовий статус та повноваження Президента України.
9.
Закон попиту та нецінові фактори попиту.
10.
Політичні права громадян України.
11.
Закон пропозиції та нецінові фактори пропозиції.
12.
Правовий статус та повноваження Верховної Ради України.
13.
Економічна система сучасної України: напрямки та проблеми реформування.
14.
Адміністративно-територіальний устрій України за Конституцією України.
15.
Ринок та його основні функції. Як ринок вирішує основні проблеми економіки.
16.
Місцеве самоврядування України.
17.
Податки та їх економічне значення.
18.
Поняття та структура законодавства.
19.
Державний бюджет. Джерела доходів та витрат державного бюджету. Бюджетний
дефіцит.
20.
Поняття та види влади.
21.
Циклічність як форма руху економіки.
22.
Поняття та ознаки правової держави.
23.
Маркетинг як невід’ємна складова підприємництва. Його елементи та функції.
24.
Декларація про державний суверенітет України.
25.
Зайнятість та безробіття в ринковій економіці.
26.
Бюджетна система України.
27.
Державна служба зайнятості України: її структура та функції.
28.
Правовий статус, компетенція, склад Кабінету Міністрів України.
29.
Ринок праці, його функції та інфраструктура.
30.
Поняття та ознаки держави.
31.
Заробітна плата в ринковій економіці, її суть та функції.
32.
Загальна характеристика та структура Конституції України.
33.
Форми власності та організаційні типи підприємств.
34.
Поняття та ознаки права.
35.
Сутність, причини та рівень інфляції. Антиінфляційні заходи держави.
36.
Форма правління, державного устрою та політичного режиму України за
Конституцією України.
37.
Сутність грошово-кредитної політики держави та методи її здійснення.
38.
Класифікація держав за їх формою.
39.
Сутність грошей та історія їх виникнення. Функції грошей.
40.
Державна символіка України.
41.
Роль цінового механізму та конкуренції в ринковій економіці.
42.
Переваги та недоліки ринкового механізму господарювання.
43.
Причини, форми та принципи втручання держави у розвиток ринкової економіки.
44.
Соціальне партнерство на ринку праці.
45.
Державне регулювання зайнятості населення.
46.
Товар як матеріальний носій відносин товарного виробництва.
47.
Напрями державного регулювання оплати праці в Україні.
48.
Показники та значення економічного зростання.
49.
Сутність та функції ринкової інфраструктури.
50.
Доходи населення: сутність, структура та заходи регулювання.

