VŠEOBECNÁ EKONOMICKÁ TEÓRIA
1. Predmet ekonomickej teórie – metodológia, metódy a základné etapy rozvoja.
2. Ekonomické systémy: pojem, spôsoby organizácie ekonomiky.
3. Trhová ekonomika a trhový mechanizmus. Subjekty trhovej ekonomiky, základné
výrobné faktory.
4. Základné ekonomické otázky a spôsoby ich riešenia. Hranica produkčných možností
– alternatívne náklady a ekonomická efektívnosť.
5. Funkcia dopytu a ponuky. Cenové a necenové činitele. Rovnováha na trhu výrobkov
a služieb: spôsoby narušenia rovnováhy – efekty, výnimky.
6. Elasticita dopytu a ponuky a ich meranie. Necenové faktory ovplyvňujúce elasticitu
dopytu a ponuky.
7. Štátne intervencie do dopytu a ponuky na mikroúrovni: spotrebné dane, dotácie,
regulácia cien.
8. Voľba spotrebnej stratégie. Kardinalistická teória užitočnosti. Gossenove zákony.
9. Ordinalistický prístup k analýze dopytu a užitočnosti. Indiferenčná analýza
a optimum spotrebiteľa.
10. Reakcia spotrebiteľa na zmenu ceny a zmenu dôchodku. Engelova krivka.
Substitučný a dôchodkový efekt.
11. Firmy a ich rozhodovanie: formy podnikania. Krátkodobá produkčná funkcia.
Zákon klesajúcich výnosov.
12. Dlhodobá produkčná funkcia firmy: izokvanty a izokosty. Technologické optimum
firmy.
13. Charakteristika štruktúry nákladov. Analýza nákladov firmy z krátkodobého
a dlhodobého hľadiska.
14. Dokonalá konkurencia a rozhodovanie firmy. Krátkodobá a dlhodobá rovnováha na
dokonale konkurenčnom trhu.
15. Nedokonalá konkurencia: príčiny vzniku a formy. Maximalizácia príjmu a zisku
monopolu. Alokačná neefektívnosť monopolu. Cenová diskriminácia – formy.
16. Oligopol a oligopolistické správanie firmy. Formy oligopolu, ich právna
a ekonomická samostatnosť.
Modely oligopolu: zalomená krivka dopytu
oligopolistu.
17. Rovnováha firmy v podmienkach monopolistickej konkurencie: zisk a strata
v krátkom a dlhom období.
18. Charakteristika trhu výrobných faktorov. Dopyt firmy po výrobných faktoroch
v podmienkach rôznych trhových štruktúr. Ekonomická renta a ponuka výrobného
faktora.
19. Trh práce. Ponuka a dopyt na trhu práce. Ekonomická renta a ponuka výrobného
faktora.

20. Trh kapitálu a trh pôdy: cena kapitálu a cena pôdy. Rovnováha na daných trhoch
výrobných faktorov.
21. Meranie celkového výstupu ekonomiky – makroindikátory HNP, HDP a odvodené
ukazovatele celkového produktu. Metódy výpočtu HDP.
22. Agregátny dopyt a agregátna ponuka – makroekonomická rovnováha a jej
narušenie.
23. Spotreba, úspory a investície. Spotrebná a úsporová funkcia. Keynesiánsky model
makroekonomickej
rovnováhy.
Investičný
multiplikátor
a mechanizmus
akcelerátora.
24. Podstata a funkcie peňazí. Kvantitatívna teória peňazí. Ponuka peňazí a dopyt po
peniazoch – rovnováha na peňažnom trhu.
25. Banková sústava a monetárna politika. Expanzívna a reštriktívna monetárna
politika. Postavenie a úloha CB v ekonomike. Ovplyvňovanie množstva peňazí
v obehu, nástroje MP.
26. Fiškálna politika – ciele a nástroje FP. Expanzívna a reštriktívna FP. Ekonómia
strany ponuky a Lafferova krivka. Štátny dlh a vytláčací efekt.
27. Nezamestnanosť – charakteristika
a meranie nezamestnanosti, typy, príčiny
a sociálno-ekonomické dôsledky nezamestnanosti – Okunov zákon, vzťah
nezamestnanosti a inflácie, Phillipsova krivka.
28. Inflácia – charakteristika, meranie inflácie, typy a príčiny inflácie, sociálnoekonomické dôsledky.
29. Ekonomický rast – meranie ekonomického rastu, kvantitatívne a kvalitatívne
faktory ekonomického rastu – extenzívny a intenzívny ekonomický rast, ekonomický
rozvoj. Modely ER.
30. Ekonomický cyklus a jeho fázy. Druhy
ekonomických cyklov. Endogénne
a exogénne teórie ekonomického cyklu. Proticyklická stabilizačná politika.

