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1. Trhový mechanizmus. Nedokonalosti trhu. Zásahy štátu do trhového mechanizmu.
2. Elasticita dopytu a ponuky. Ďalšie formy elasticity a ich využitie pri ekonomickom
rozhodovaní.
3. Rovnováha spotrebiteľa – kardinalistický a ordinalistický prístup. Koncept
užitočnosti a podmienky rovnováhy spotrebiteľa. Indiferenčná analýza.
4. Správanie sa firmy v podmienkach dokonalej konkurencie v krátkom a v dlhom
období.
5. Správanie sa firmy v podmienkach monopolu – príčiny vzniku monopolov,
maximalizácia zisku firmy v krátkom a v dlhom období. Regulácia monopolu.
6. Správanie sa firmy v podmienkach oligopolu – základná charakteristika trhovej
štruktúry oligopolu, rozhodovanie sa firmy o maximalizácii zisku. Teória hier a jej
význam pri analýze oligopolu.
7. Správanie sa firmy v podmienkach monopolistickej konkurencie – základná
charakteristika trhovej štruktúry monopolistickej konkurencie, rovnováha firmy
v krátkom a v dlhom období.
8. Postavenie a rozhodovanie sa subjektov na trhu výrobných faktorov. Špecifiká trhu
práce, trhu pôdy a trhu kapitálu.
9. Hrubý domáci produkt a hrubý národný produkt. Metódy merania hrubého
domáceho produktu. Rozlišovanie medzi reálnym a nominálnym HDP.
Nedokonalosti HDP a alternatívne spôsoby merania výkonnosti ekonomiky.
10. Spotreba, úspory a investície. Teórie spotreby a úspor. Investície a multiplikačný
efekt.
11. Ekonomický rast – extenzívne a intenzívne zdroje rastu. Teórie ekonomického
rastu.
12. Ekonomický cyklus, jeho priebeh a fázy. Dopytové a ponukové šoky a ich
demonštrácia v modeli agregátneho dopytu a agregátnej ponuky. Teórie
ekonomického cyklu.
13. Inflácia a cenové indexy. Ekonomické príčiny, dôsledky a riešenia problému
inflácie. Kvantitatívna teória peňazí a rovnica výmeny.
14. Nezamestnanosť – podstata a formy nezamestnanosti. Vzájomný vzťah
nezamestnanosti a inflácie – Phillipsova krivka v krátkom a v dlhom období.
15. Medzinárodný obchod a teória komparatívnych výhod. Obchodné politiky a ich
nástroje. Formy ekonomickej integrácie.
16. Postavenie a úloha hospodárskej politiky v trhovej ekonomike. Zlyhania štátu
a trhu. Ponukovo a dopytovo orientovaná hospodárska politika.
17. Stabilizačná politika, jej podstata, ciele a nástroje. Úloha fiškálnej, menovej
a vonkajšej hospodárskej politiky pri stabilizácii ekonomiky – ich koordinácia.
18. Mikroekonomické hospodárske politiky, ich ciele a nástroje.
19. Inštitucionálny rámec hospodárskej politiky. Ciele a nástroje hospodárskej politiky.
Nositelia hospodárskej politiky.

20. Postavenie financií v ekonomickej a finančnej vede. Členenie financií podľa
ekonomických sektorov v NH. Základná charakteristika jednotlivých
sektorov s dôrazom na ich špecifiká a ich miesto v národnom hospodárstve.
Aktuálne otázky.
21. Podnikové financie ako súčasť financií vo väzbe k ekonomickým sektorom
národného hospodárstva. Podniky ako subjekty finančného trhu.
22. Banková sústava a jej funkcie. Pozícia centrálnej banky v bankovom systéme.
Pozícia komerčnej banky v bankovom systéme. Banky ako subjekty
finančného trhu.
23. Poistenie a charakteristika systému poistných vzťahov. Základné princípy
a funkcie poistenia. Riziko v poistných vzťahoch. Spoločné a rozdielne znaky
komerčného poistenia a poistenia v systéme sociálneho zabezpečenia.
24. Vláda ako subjekt finančného trhu. Vymedzenie verejného sektora
a verejných financií. Faktory ovplyvňujúce rozsah a štruktúru verejného
sektora. Význam a opodstatnenie fungovania štátnych účelových fondov
a verejnoprospešných podnikov v národnom hospodárstve.
25. Podstata rozpočtového a mimorozpočtového hospodárenia verejnej vlády.
Ciele a nástroje rozpočtovej politiky. Financie tretieho sektora. Financie
obyvateľstva.
26. Medzinárodné financie. Devízový kurz a devízová politika. Základná
charakteristika Medzinárodného menového fondu a Medzinárodnej banky pre
obnovu a rozvoj (ciele, úlohy, organizácia a riadenie).

