Висока хотелијерска школа струковних студија у Београду

Припрема за полагање пријемног испита из предмета
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1. Шта карактерише економску мисао старог века?
2. Шта обележава економску мисао средњег и старог века, до настанка економских
наука?
3. Наведите основне ставове меркантилистичког учења.
4. Шта карактерише учење физиократске школе?
5. У чему је допринос класичне школе политичке економије?
6. Када настаје, шта проучава и који су савремени правци политичке економије?
7. Објасните порекло речи економија и наведите специјализоване економске
дисциплине.
8. Дефинишите процес производње.
9. Који су основни фактори производње?
10. Објасните техничку и друштвену страну производње.
11. Дефинишите производне снаге и производне односе.
12. Шта су економски принципи?
13. Наведите и објасните карактеристике производње у савременим условима.
14. Наведите и објасните облике друштвене поделе рада.
15. Наведите и објасните основне карактеристике поделе рада у савременим условима.
16. Друштвени бруто-производ, његови фактори и друштвени производ.
17. Појам националног дохотка и његова расподела.
18. Структура националног дохотка и његова расподела.
19. Структура друштвеног бруто-производа и његова расподела.
20. Појам и основне карактеристике натуралне и робне произвидње.
21. Роба и њена основна својства.
22. Настанак и развој новца и његове функције.
23. Основни појмови у вези монетарних токова: инфлација, дефлација, ревалвација.
24. Основне карактеристике и функције закона вредности?
25. Појам и фактори тржишне вредности и тржишне цене.
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26. Тржиште и механизам испољавања закона вредности.
27. Које су основне карактеристике робног произвођача?
28. У којим облицима се јављају робни произвођачи?
29. Који су мотиви пословања робних произвођача?
30. Шта се подразумева под предузетништвом?
31. Који су процеси водили настајању капитализма?
32. Које су основне карактеристике капиталистичког начина пшроизводње?
33. Шта је радна снага?
34. Шта је капитал?
35. Наведите основна схватања капитала у економској науци.
36. Шта је производна функција?
37. У чему је значај производне функције?
38. Наведите врсте производне функције.
39. Да ли се производни фактори могу у потпуности међусобно заменити?
40. Шта је вредност робе?
41. Који су услови неопходни за увећање вредности робе?
42. Шта је вишак вредности?
43. Дефинишите постојани и променљиви капитал.
44. Напишите структуру вредности робе.
45. Дефинишите акумулацију и њен значај у робној привреди.
46. Шта је органски састав капитала?
47. Шта је кружно кретање капитала?
48. Шта је обрт капитала?
49. У чему је разлика између кружног кретања и обрта капитала?
50. Наведите фазе обрта капитала.
51. Шта су трошкови производње?
52. Шта је цена коштања?
53. Наведите основну поделу трошкова производње у политичкој економији.
54. Који трошкови производње утичу на промену цене коштања уколико се мења обим
производње?
55. Шта су гранични трошкови производње?
56. Шта је профит?
57. Наведите разлике између профита и вишка вредности.
58. По чему се добит разликује од профита?
59. Које су основне карактеристике расподеле у савременој робној привреди?
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60. Објасните како расподела услова производње утиче на расподелу резултата
производног процеса.
61. Шта је најамнина и који је фактори одређују?
62. Шта је профит и која је његова функција у робној привреди?
63. Објасните закон просечног профита.
64. Дефинишите трговачки капитал и објасните његов економски значај.
65. Шта карактерише трошкове промета и како се они надокнађују?
66. Објасните разлику изнеђу рабата и марже.
67. Који су елементи структуре продајне цене трговине?
68. Дефинишите зајмовни капитал и објасните његове основне функције.
69. Објасните изворе зајмовног капитала.
70. Објасните последице раздвајања капитал-функције од капитал-својине и разлику
између камате и предузетничке добити.
71. Објасните због чега су камата и профит два супротстављена облика дохотка.
72. Објасните како кретање каматне стопе утиче на обим инвестиција и обим
запослености.
73. Објасните које су карактеристике земљишног капитала.
74. Објасните ренту као власнички доходак и њен утицај на пољопривредну производњу.
75. Који су облици ренте и шта их карактерише?
76. Објасните разлику између закупнине и ренте?
77. Шта карактерише савремену техничко-технолошку револуцију?
78. У чему се огледају промене у друштвеној подели рада?
79. Које промене изазива нова техничко-технолошка револуција у погледу обима и
структуре запослености?
80. У којим облицима се остварују процеси концентрације и централизације капитала и
производње?
81. Шта карактерише производну структуру савремене робне привреде?
82. Шта карактерише тржишну структуру савремене робне привреде?
83. Шта су монополи?
84. Наведите облике монополских удружења.
85. Шта се подразумева под интернационализацијом капитала и производње?
86. Наведите облике интернационализације капитала и производње.
87. По чему се разликују транснационална и мултинационална корпорација?
88. Зашто се савремено друштво назива државно-монополским капитализмом?
89. Који су фактори (и процеси) узроци неопходности планирања?
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90. Које су карактеристике планирања у условима савремене тржишне привреде?
91. Шта карактерише техничко-технолошку револуцију?
92. Који су узроци настанка и развоја државног капитализма?
93. Које економске функције обавља савремена држава?
94. Какве се промене појављују у положају радника у савременом друштву?
95. Које су карактеристике планирања у савременим условима?
96. Шта се подразумева под појмом прелазног периода?
97. Које промене се врше у друштвено економској структури савременог друштва?
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