
 Теми комплексних курсових робіт 

з дисципліни «Макро- та мікроекономіка»  

 

1. Економічна теорія як суспільна наука та її роль у дослідженні 

економічних явищ і процесів. 

2. Економічні потреби суспільства та можливості їх задоволення. 

3. Економічні інтереси і виробничі можливості суспільства. 

4. Економічні суперечності як рушійна сила економічного 

розвитку суспільства. 

5. Економічна система суспільства та її типи. 

6. Розвиток та критерії класифікації економічних систем. 

7. Ринкова економіка та її характерні риси. 

8. Особливості формування та функціонування економіки України 

у перехідний період. 

9. Проблеми ресурсозабезпечення та ресурсозбереження 

виробництва. 

10. Перехідна економіка України та її основні риси. 

11. Проблеми модернізації та реструктуризації економіки України 

на сучасному етапі. 

12. Особливості функціонування змішаної економіки. 

13. Порівняльний аналіз планової та ринкової економіки, їх 

переваги і недоліки. 

14. Ефективність виробництва: критерії, форми, показники. 

15. Фактори виробництва та ефективність їх використання. 

16. Проблеми розвитку та особливості функціонування різних форм 

власності в Україні. 

17. Державна власність в економічній системі суспільства. 

18. Процеси трансформації власності в ринковій економіці. 

19. Проблеми формування ринкової інфраструктури. 

20. Соціальні орієнтири розвитку економіки України: економічний 

аспект. 

21. Приватизаційний процес в Україні та його особливості. 

22. Міжнародний досвід роздержавлення та практика 

приватизаційних процесів. 

23. Ринкова рівновага та методи її досягнення. 

24. Попит і пропозиція в ринковій економіці. 

25. Економічна природа конкуренції, її види та типи. 

26. Проблема створення конкурентного середовища в економіці 

України. 



27. Монополізація економіки та її наслідки. 

28. Конкуренція і монополія у ринковій економіці. 

29. Сучасні види монополістичних об’єднань у ринковій економіці. 

30. Господарські організації та форми їх взаємодії. 

31. Роль підприємництва у формуванні ринкових відносин. 

32. Проблеми та перспективи розвитку приватних підприємств в 

Україні. 

33. Особливості економічного зростання економіки Україні в 

сучасних умовах. 

34. Діяльність спільних підприємств в економіці України. 

35. Сільське господарство України: сучасний стан і перспективи 

розвитку. 

36. Виробничий потенціал АПК України. 

37. Особливості розвитку АПК України в ринкових умовах. 

38. Аграрні відносини і їх сучасний розвиток. 

39. Основні напрями реформування аграрного сектора економіки 

України на сучасному етапі. 

40. Ринок землі в Україні: умови формування та розвитку. 

41. Розвиток фермерських господарств в Україні. 

42. Нагромадження як матеріальна основа розширеного 

відтворення. 

43. Сучасна НТР і її вплив на економічний розвиток суспільства. 

44. Проблеми оптимального використання ресурсної бази 

виробництва. 

45. Проблема економічного вибору в умовах обмеженості ресурсів. 

46. Інфляційні процеси в економіці України, їх причини та наслідки 

47. Основні показники результатів економічної діяльності, підходи 

до їх виміру. 

48. Монетарна політика та механізм стабілізації національної 

грошової одиниці. 

49. Оптимальні параметри функціонування виробництва та їх 

визначення. 

50. Економічне зростання: сутність, фактори, показники. 

51. Небанківські фінансові установи та специфіка їх діяльності в 

Україні. 

52. Проблеми економічного зростання та розвитку в Україні. 

53. Формування людського капіталу в сучасних умовах. 

54. Інвестиційний процес в Україні на сучасному етапі та 

необхідність його активізації. 



55. Інвестиційна політика та відтворення в Україні. 

56. Інноваційна політика в Україні на сучасному етапі. 

57. Господарський механізм і його роль в управлінні економікою. 

58. Форми і методи управління виробництвом. 

59. Відносини розподілу і особливості їх використання в ринковій 

економіці. 

60. Види доходів у ринковій економіці і механізм їх формування. 

61. Проблеми матеріального стимулювання розвитку виробництва в 

Україні на сучасному етапі. 

62. Відтворення, його основні види і рівні. 

63. Типи розширеного відтворення. 

64. Циклічність розвитку ринкової економіки. 

65. Сучасні циклічні коливання в економіці і форми їх прояву. 

66. Економічні кризи в ринковій економіці та їх вплив на розвиток 

виробництва. 

67. Проблеми формування ринку праці в Україні на сучасному 

етапі. 

68. Проблема зайнятості і шляхи її розв’язання в розвинутих 

країнах світу. 

69. Кредитні відносини і особливості їх використання в ринковій 

економіці. 

70. Податкова політика в Україні, її характерні риси і наслідки. 

71. Фінансові відносини в економічній системі суспільства. 

72. Фінансова система та її складові. 

73. Бюджетний дефіцит як фактор інфляції. 

74. Роль держави в регулюванні економічних відносин.  

75. Особливості ціноутворення в розвинутих країнах світу. 

76. Умови формування і механізм функціонування фондового ринку 

в економіці України. 

77. Основні форми економічного співробітництва України з іншими 

країнами світу. 

78. Світова торгівля: умови та перспективи розвитку. 

79. Продовольча безпека і основні напрями її вирішення. 

80. Сучасна екологічна криза і шляхи її подолання (економічний 

аспект). 

81. Місце України в міжнародному поділі праці. 

82. Моделі економічного розвитку. 

83. Особливості формування і розвитку української економічної 

думки, її основні напрямки і школи. 



84. Сучасна економічна політика України та її теоретичні засади. 

85. Суспільний продукт та концепції його виміру. 

86. Глобалізація економічних процесів та відносин. 

87. Інфраструктура ринку і проблеми її формування в Україні. 

88. Філософія підприємницької діяльності в Україні та закордоном: 

порівняльна характеристика. 

89. Домогосподарства як об’єкт впливу та суб’єкт здійснення 

економічних відносин. 

90. Суспільний добробут: поняття та теоретичні підходи. 

91. Сучасна кредитно-банківська система України. 

92. Розвиток ринку фінансових активів. 

93. Бюджетно-податкова політика держави. 

94. Вільні економічні зони як елемент інтеграційних процесів. 

95. Національна та світова валютні системи. 

96. Міграційна політика індустріальних держав та «чорний ринок» 

праці. 

97. Формування ВВП та його тінізація. 

98. Ринок праці та відтворення робочої сили. 

99. Міжнародна торгівля та зовнішньоторговельна політика 

України. 

100. Позаринкові економічні процеси: редистрибутивна економіка. 

 


