ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки
I. Формула спеціальності:
Наукова спеціальність, яка досліджує економічні відносини в суспільному
виробництві, категорії, економічні закони, закономірності становлення та функціонування
економічних систем, а також проблеми економічної історії й економічної думки.
II. Напрями досліджень:
1. Теоретико-методологічні аспекти аналізу суспільного виробництва. Інноваційні чинники економічного
зростання.
2. Людина в суспільному виробництві. Проблеми гуманізації та соціалізації виробництва.
3. Системи економічних потреб та інтересів. Суспільний вибір.
4. Економічні категорії, закони та закономірності.
5. Економічні відносини власності. Форми власності та господарювання, їх ефективність.
6. Розділ і формування доходів.
7. Економічні системи: розвиток суспільних форм виробництва.
8. Соціально-економічні та кібернетичні моделі суспільства.
9. Теоретико-методологічні проблеми товарного виробництва та ринку.
10. Концепції формування змішаної економіки.
11. Капітал (фонди), його природа та форми. Доходи на капітал.
12. Відносини між працею та капіталом, їх еволюція.
13. Система аграрних відносин. Рента.
14. Відтворення сукупного суспільного продукту. Відтворення виробничих відносин.
15. Екологічні проблеми індивідуального та суспільного відтворення.
16. Методологія дослідження суспільного характеру та змісту праці. Форми праці.
17. Закономірності виникнення, функціонування та розвитку соціально-економічних систем.
18. Взаємозв’язок і ефективність форм власності в тій чи іншій суспільно-економічній системі.
19. Розвиток суспільних форм виробництва в конкретній економічній системі.
20. Теорії підприємництва, його види та функції.
21. Теорія попиту та корисності.
22. Теорія пропозиції та теорія фірми. Теорія промислової організації.
23. Теорія ціноутворення в макроекономічному середовищі.
24. Теорія ринкових структур. Монополізм і конкуренція.
25. Ринок чинників виробництва та розподілу доходів.
26. Взаємозв’язок і взаємодія ринків, їх збалансованість.
27. Теорії визначення суспільного продукту, його форми та методологія розрахунків.
28. Макроекономічні пропорції. Відтворювальна структура суспільного продукту.
29. Концепція відтворення суспільного продукту. Теорії кругообігу.
30. Виробництво, розподіл та споживання валового національного продукту.
31. Сукупний попит та пропонування. Макроекономічна рівновага.
32. Макроекономічна нестабільність: кризи, інфляція та безробіття.
33. Заощадження, споживання й інвестиції.
34. Економічна політика, проблеми внутрішньої та зовнішньої рівноваги.
35. Макроекономічні показники соціально-економічної ефективності суспільного відтворення.
36. Концепції та теорії ринкової системи.
37. Історико-економічні передумови зародження та розвитку економічних відносин і економічних укладів.
38. Періодизація економічного розвитку та її критерії.
39. Економічна політика держави на різних етапах історичного розвитку.
40. Економічні передумови та наслідки соціально-економічних реформ.
41. Історико-економічний аналіз розвитку економіки країни, окремих регіонів і галузей економіки.
42. Взаємозв’язок економічної теорії й історії економічної думки.
43. Генезис світової та вітчизняної економічної думки.
44. Розвиток і взаємодія шкіл і напрямів економічної думки.
45. Методологія та методика історико-економічних досліджень.
46. Історія розвитку державного регулювання національної економіки.
47. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція.
48. Історія розвитку провідних економічних теорій XX століття.
49. Економічна думка України в контексті світових теоретичних концепцій.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
економічні науки.

