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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма додаткового вступного випробування з економічної теорії для 

вступу на навчання за освітнім ступенем магістр розроблена на підставі Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 15.10.2015 №1085 «Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

04.11.2015 р. за №1353/27798, наказу Міністерства освіти і науки України від 

11.10.2018 №1096 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2019 році», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 21.12.2018 р. за №1456/32908, Правил прийому на навчання до 

Національної академії статистики, обліку та аудиту в 2019 році, затверджених 

Вченою радою Академії, протокол від 31.01.2019 №6, Положення про 

приймальну комісію Національної академії статистики, обліку та аудиту, 

затвердженого Вченою радою Академії, протокол від 27.12.2018 №5. 

Згідно з Правилами прийому до Національної академії статистики, обліку 

та аудиту в 2019 році вступники для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого 

за неспорідненою спеціальністю повинні успішно скласти додаткове вступне 

випробування з економічної теорії. 

Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за освітнім 

ступенем «магістр» вступні випробування з економічної теорії  здійснюються 

предметною екзаменаційною комісією.  

Мета проведення додаткового вступного випробування з економічної 

теорії полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і 

навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за 

програмою підготовки фахівця освітнього ступеня «магістр» з економічних 

спеціальностей. 

Вступні випробування з економічної теорії проводяться в усній формі.  

При підготовці до вступних фахових випробувань абітурієнтам 

рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці 

програми. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Дисципліна «Основи економічної науки» 

 

Тема 1. Економічна наука та її предмет 

Людина і економіка. Необхідність господарювання та його суть. 

Економіка - основа життя людини і суспільства. Етапи економічної діяльності 

суспільства: виробництво, обмін, розподіл, споживання. Економічні відносини. 

Економіка як суспільна наука. Предмет, цілі і завдання економічної теорії. 

Модель людини в економічній теорії. 

 

Тема 2. Зародження та розвиток економічної теорії. Методологія та 

методика економічної науки 

Філософські основи економічної теорії. Головні історичні етапи та 

напрями розвитку економічної науки та її предмету: класична політична 

економія, марксистська політекономія, неокласичний напрямок (маржиналізм), 

економікс, соціальна економіка. Структура сучасної економічної теорії: 

макроекономіка, мікроекономіка, мезоекономіка, мегаекономіка. Місце 

економічної науки серед наук про суспільство та її особливості. 

Поняття та суть методології та методики економічних досліджень. 

Головні етапи економічних досліджень. Спостереження як джерело 

економічних знань. Економічні категорії, закони і принципи. Методи 

економічних досліджень: наукової абстракції, аналізу та синтезу, індукції та 

дедукції. Економічні моделі. Економіко-математичні методи, статистичний 

аналіз. Функції економічної теорії. Від економічної теорії до економічної 

політики. 

 

Тема 3. Економіка та суспільне виробництво 

Потреби як рушійна сила економічної діяльності. Поняття «потреби», їх 

види та засоби задоволення. Піраміда потреб Маслоу, ієрархія та значимість 

соціально-економічних потреб людини. Поняття «благо», «товар», «послуга», їх 

сутність та форми. Економічні блага, їх види і класифікація. 

Виробництво як основа економіки. Суспільне виробництво, відтворення і 

суспільне багатство. Суспільний продукт та стадії його руху. Суть виробничої 

діяльності, її зміст та види. Фактори виробництва, їх класифікація та 

винагорода. Взаємозв' язок та взаємодія факторів у виробничому процесі. 

Поняття «виробнича функція». Проблеми оптимальної комбінації, 

взаємозамінності та ефективного використання факторів виробництва. 

 

Тема 4. Об'єктивні умови та суперечності економічної діяльності 

Економічна організація виробництва. Проблема економії. Нескінченість 

матеріальних і духовних потреб суспільства. Обмеженість економічних 

ресурсів: відносна та абсолютна. Виробничі можливості в економічній системі 

та проблема економічного вибору. Крива виробничих можливостей 
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національної економіки. Триєдина економічна проблема суспільства. Поняття 

«альтернативна вартість», її значення в економічному аналізі. Винагорода за 

використання факторів виробництва та їх альтернативна вартість. 

 

Тема 5. Економіка і ефективність 

Поняття «економічна ефективність», її критерії. Парето-ефективність. 

Продуктивність та інтенсивність. Проблема зайнятості виробничих ресурсів в 

економіці. Закон зростання альтернативних витрат. Закон спадної віддачі 

факторів виробництва та економія на масштабах виробництва. Соціально- 

економічна ефективність та суспільне багатство. Просте та розширене 

суспільне відтворення. Економічне зростання, його типи та джерела. Значення 

співвідношення процесів суспільного споживання і заощадження для розвитку 

національної економіки. 

 

Тема 6. Типи і моделі соціально-економічних систем - координація 

вибору 

Поняття та зміст соціально-економічної системи. Моделі організації 

соціально-економічних систем та критерії їх класифікації: теоретичні підходи. 

Три основні завдання будь-якої соціально-економічної системи. Принципові 

способи побудови соціально-економічної системи: стихійний порядок та 

ієрархія. Головні ознаки соціально-економічної системи. Основні моделі 

соціально-економічних систем: ринкова економіка, командно- адміністративна 

економіка, змішані економічні системи, традиційна економіка, їх 

характеристика. Суть і різновиди «соціальної ринкової економіки». Національні 

моделі соціальної економіки, їх особливості. 

 

Тема 7. Генезис форм суспільного виробництва 

Історичні форми економічної організації суспільства: натуральне 

господарство, товарне виробництво, їх організаційні риси та принципові 

відмінності. Розвиток форм товарного господарства. Об'єктивні умови 

виникнення товарного обміну. Розвиток форм обміну. Переваги товарного 

виробництва. Розподіл праці та спеціалізація. Види та рівні спеціалізації. 

Принцип порівняльної переваги та його реалізація на різних рівнях економічної 

взаємодії. 

 

Тема 8. Вартість (цінність) - фундаментальна проблема економічної 

науки 

Тлумачення поняття «товар» та його властивостей різними напрямами 

економічної теорії. Споживча і мінова вартість (цінність). Вартість(цінність) як 

головна економічна проблема: альтернативні підходи. Трудова теорія вартості в 

класичній та марксистській політичній економії. Теорія факторів виробництва. 

Теорія граничної корисності та суб'єктивна цінність блага. Неокласичний підхід 

до вирішення проблеми вартості (цінності). Еволюція категорії вартості 
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(цінності) у зв'язку з трансформацією видів економічної діяльності в сучасному 

суспільстві. 

Тема 9. Роль грошей в підвищенні ефективності обміну 

Безгрошове господарство. Бартерний обмін та його недоліки. Причини 

виникнення грошей, їх історичні види та властивості. Теорії походження 

грошей. Суть грошей, поняття «ліквідність». Функції грошей. Види грошей у 

сучасній економіці. Природа сучасних кредитно-паперових грошей. Кількість 

грошей в обігу: теоретичний аспект. Закон грошового обігу. Інфляція, її види та 

соціально-економічні наслідки. Заходи подолання інфляції. 

 

Тема 10. Приватна власність на ресурси і ринкова організація 

господарства 

Власність як першорядна економічна категорія. Сутність власності, її 

економічний та правовий зміст. Права власності та їх суть. Права власності як 

«правила гри» в соціально-економічних системах. Значення приватної 

власності у виникненні ринкових відносин. Правові норми власності. Суб'єкти 

та об'єкти власності. Основні форми власності в соціально- економічній 

системі, їх характеристика. Еволюція відносин власності. Місце та роль 

власності у реформуванні економіки. Методи зміни форм власності. 

 

Тема 11. Ринкова економіка і ринок: суть та структура 

Ринкові відносини як результат природного еволюційного шляху 

розвитку господарства. Економічна суть понять «ринок» та «ринкова 

економіка». Головні принципи ринкової економіки. Основні риси сучасної 

ринкової організації господарства та її переваги. Умови функціонування, 

ознаки та функції ринку в економіці. Суб'єкти ринкової економіки: 

домогосподарства, фірми, держава. Економічний кругообіг в ринковій 

економіці. Структура ринку: види класифікації. Механізм ринкового 

саморегулювання та його елементи. 

 

Тема 12. Ринкова інфраструктура та її елементи 

Поняття «ринкова інфраструктура», її будова та елементи. Призначення 

ринків в економіці: ринок товарів, ринок природних ресурсів, ринок капіталів, 

ринок грошей, ринок цінних паперів, ринок праці. Характеристика основних 

елементів ринкової інфраструктури. Товарна біржа, принципи діяльності та 

функції. Фондова біржа. Її функції, організація діяльності. Рух цінних паперів. 

Банки та їх функції. Кредитні відносини, види кредиту. Служби зайнятості та 

біржа праці в організації ринку праці. 

 

Тема 13. Попит і пропозиція. Закономірності поведінки споживача та 

виробника 

Поняття «попит». Закон попиту, обґрунтування його дії. Крива попиту на 

товар. Зміна попиту і зміна величини попиту. Нецінові фактори зміни попиту. 
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Еластичність попиту, її вплив на грошову виручку. Види еластичності. Фактори 

еластичності. Попит і теорія корисності. Теорія вибору споживача. 

Поняття «пропозиція». Закон пропозиції, його характеристика. Крива 

пропозиції товару. Зміна пропозиції та зміна величини пропозиції. Нецінові 

фактори зміни пропозиції. Еластичність пропозиції, її практичне значення. 

Фактори еластичності. Пропозиція та виробництво. Ціноутворення. Ринковий 

та витратний методи формування цін. Класифікація цін та структура ціни. 

 

Тема 14. Саморегулювання економічної системи: забезпечення 

ринкової рівноваги 

Поняття «ринкова рівновага», механізм її встановлення. Ринкова ціна, 

урівноважуюча функція ціни. Вплив змін попиту на встановлення ринкової 

ціни. Вплив змін пропозиції на встановлення ринкової ціни. Фіксовані ціни та 

їх наслідки для функціонування ринкового механізму. Дефіцит та надлишок 

товарів. Функції ціни в ринковій економіці. Закони функціонування ринку як 

фундамент ринкової економіки. 

 

Тема 15. Економічна конкуренція - основні типи ринкових структур 

Поняття економічної конкуренції. Місце конкуренції в системі елементів 

ринку. Умови виникнення конкуренції. Функції, методи і способи конкурентної 

боротьби. Досконала конкуренція. Вплив конкурентного продавця на 

встановлення ринкової ціни. Недосконала конкуренція, її види: монополістична 

конкуренція, олігополія, монополія, види монополій. Характерні риси основних 

моделей ринку недосконалої конкуренції, особливості ціноутворення. 

Монопсонія. Роль держави у захисті конкуренції. Антимонопольне 

законодавство. 

 

Тема 16. Підприємницька функція та підприємницький дохід 

Підприємництво як фактор виробництва й економічна категорія. 

Теоретичні основи підприємництва: історичний аспект. Підприємницький 

дохід: сутність і структура. Економічна основа прибутку та його стимулююча 

роль. Джерела та функції економічного прибутку. Типові види підприємництва. 

Функції підприємця і підприємства. Форми власності та організаційні форми 

підприємництва: індивідуальне (приватне) підприємництво; товариство 

(партнерство); корпорація (акціонерне товариство), їх переваги та недоліки. 

 

Тема 17. Економічні витрати, їх сутність і структура 

Поняття «витрати виробництва» в різних економічних школах. Функція 

виробництва та її властивості. Суть і природа економічних витрат, їх 

класифікація. Бухгалтерські, зовнішні та внутрішні витрати виробництва. 

Безповоротні витрати. Нормальний та економічний прибуток. Постійні, змінні, 

загальні та середні витрати виробництва. Теорія граничної продуктивності. 

Граничні витрати і граничний продукт. Динаміка зміни витрат виробництва в 
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умовах зростання його обсягів. Закон зменшення віддачі виробничих факторів. 

Ефект від зростання масштабів виробництва. 

 

Тема 18. Капітал і процент 

Капітал як фактор виробництва. Поняття і теорії капіталу, його форми. 

Виробничий капітал. Основний та оборотний капітал, фізичний та моральний 

знос, амортизація. Чиста продуктивність капіталу. Особливості ринку капіталу і 

капітальних активів. Норма прибутку на капітал. Економічна природа процента. 

Теорії процента в сучасній економічній теорії. Кредитний ринок та його 

рівновага. Інвестиції і дисконтування. 

 

Тема 19. Ринок праці та заробітна плата 

Праця як фактор виробництва, продуктивність та інтенсивність праці. 

Ринок праці: попит та пропозиція, особливості ціноутворення. Економічна суть 

заробітної плати, теорії зарплати. Вплив продуктивності на заробітну плату. 

Мінімальна заробітна плата. Диференціація ставок заробітної плати. 

Неконкуруючі групи, вирівнюючі відмінності в оплаті праці. Системи оплати 

праці. Інвестиції в „людський капітал". Проблема безробіття, види безробіття та 

шляхи вирішення проблеми. Політика профспілок в захисті прав працівників у 

соціально орієнтованій економіці. 

 

Тема 20. Ринок землі і земельна рента 

Земля як фактор виробництва, його особливості. Місце аграрного 

виробництва в національній економіці. Землеволодіння та землекористування. 

Власність на землю - історичний аспект. Форми господарювання і земельні 

відносини. Економічна природа та специфіка земельної ренти. 

Диференційована земельна рента. Процес встановлення рівня земельної ренти. 

Ціна землі, її фактори. Альтернативне використання землі та витрати. 

 

Тема 21. Економічна роль держави в умовах ринкових відносин 

Економічні функції держави. Головні напрями, форми та методи 

економічної політики. Правова база економіки. Захист конкуренції. 

Перерозподіл доходів. Роль податків і державних видатків в економічній 

політиці. Розподіл ресурсів. Витрати та вигоди переливу ресурсів. Роль та 

призначення "суспільних благ". Організація виробництва благ суспільного 

вжитку. Розподіл ресурсів на суспільні блага. Стабілізація економіки: основні 

засоби. 

 

Дисципліна «Макроекономіка» 

 

Тема 1. Предмет, об’єкт та методи макроекономіки 

Роль макроекономіки в житті суспільства. Головна суперечність 

суспільства. Матеріальні потреби людей та їх форми. Економічні ресурси та їх 

характеристика. Предмет макроекономіки. Підвищення ефективності 
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використання економічних ресурсів як спосіб підвищення рівня задоволення 

матеріальних потреб. Шляхи підвищення ефективності економіки. 

Економічна система як об'єкт макроекономіки. Види економічних систем. 

Особливі риси окремих економічних систем: ринкової, командно-

адміністративної та змішаної економіки. Моделі змішаної економічної системи.  

Основні макроекономічні суб’єкти національної економіки, їх цілі та 

види економічної активності. 

Методи макроекономіки. Макроекономічні моделі: сутність та типи. 

Проста модель економічного кругообігу. Повна відкрита модель кругових 

потоків. 

Позитивна й нормативна функція макроекономіка. 

 

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних 

рахунків 

Система національних рахунків (СНР) як нормативна база 

макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи системи 

національних рахунків. Відмінність СНР від балансу народного господарства 

(БНГ). Основні категорії системи національних рахунків: інституціональна 

одиниця, сектори, економічні операції, рахунки. Основні макроекономічні 

показники – потоки, запаси та показники економічної кон’юнктури.  

Валовий внутрішній продукт (ВВП). Валовий національний продукт 

(ВНП) – валовий національний дохід (ВНД) згідно нової термінології. 

Обчислення валового національного доходу та валового національного 

наявного доходу. Особливості та принципи розрахунку ВВП. Методи 

обчислення ВВП. Інші показники СНР: чистий внутрішній продукт, 

національний дохід, особистий дохід, використовуваний дохід. Особливості 

макроекономічних показників. Чистий економічний добробут. 

Показники економічної кон’юнктури – ставка процента, індекс 

споживчих цін, рівень безробіття. Номінальний і реальний ВВП, дефлятор. 

Обчислення зміни реального ВВП. Розподіл доходів у суспільстві. Причини 

нерівності у розподілі доходів. Квадрат відносності та крива Лоренца. 

Коефіцієнт Джіні. 

 

Тема 3. Сукупний попит та сукупна пропозиція 

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту, структура сукупного 

попиту. Крива сукупного попиту. Цінові та нецінові фактори, що визначають 

сукупний попит. 

Сукупна пропозиція. Довгострокова сукупна пропозиція та її 

теоретичний інструментарій. Графічна модель довгострокової сукупної 

пропозиції. Класична дихотомія. 

Сукупна пропозиція в короткостроковому періоді. Причини жорсткості 

цін. Цінові фактори сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної пропозиції  
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Модель AD-AS як базова модель економічної рівноваги. Рівновага 

сукупних попиту і пропозиції в короткостроковому періоді. Ефект храповика. 

Рівновага сукупного попиту і пропозиції в довгостроковому періоді. 

Рівновага сукупного попиту і пропозиції в довгостроковому періоді. 

Збурення сукупної пропозиції та його наслідки. Збурення сукупного попиту та 

його наслідки. „Перегріта економіка”. Стимулююча політика розширеного 

сукупного попиту. Шоки сукупної пропозиції.  

 

Тема 4. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги 

Сутність споживання та заощадження домогосподарств. Форми 

заощаджень, цілі заощаджень. Кейнсіанська функція споживання. Середня та 

граничні схильності до споживання. Функція заощадження. Середня та 

граничні схильності до заощадження. Теорії споживання. Парадокс 

ощадливості. 

Поняття і суть інвестицій. Види інвестицій. Мотиви інвестицій фірм. 

Крива інвестиційного попиту. Фактичні та планові витрати. «Кейнсіанський 

хрест».  

Мультиплікатор автономних витрат. Мультиплікатор державних витрат. 

Податковий мультиплікатор. Рецесійний та інфляційний розриви. 

Відмінності кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги від 

класичної. Модель гнучкого акселератора. Класичний та кейнсіанський 

механізми урівноваження заощаджень із інвестиціями. 

 

Тема 5. Гроші та грошовий ринок 

Визначення та види грошей. Сутність та структура грошового обігу. 

Готівкові гроші. Купівельна спроможність грошей. Безготівкові гроші. 

Кількість грошей, необхідних для обігу. 

Грошова маса. Рівень монетаризму. Поняття та структура грошових 

агрегатів.  

Пропозиція грошей. Загальні, обов’язкові та надлишкові резерви 

комерційного банку. Норма обов’язкового резервування. Простий депозитний 

мультиплікатор. Модель пропозиції грошей. Грошова база. Норма фактичного 

резервування депозитів. Грошовий мультиплікатор. 

Попит на гроші. Трансакційний (операційний) попит на гроші. Проста 

функція трансакційного попиту на гроші. Попит на гроші як на актив. 

Альтернативна вартість зберігання грошей. Реальна альтернативна вартість 

зберігання грошей. Сукупний попит на гроші. «Крива переваги ліквідності». 

«Пастка ліквідності». 

Модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку.  

 

Тема 6. Макроекономічна нестабільність 

Сутність циклу ділової активності. Фази циклу. Довгостроковий 

економічний тренд. Дослідники економічних циклів про причини циклічності 
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економічного розвитку. Характеристика економічної кризи. Антикризова 

політика держави. 

Безробіття: основні визначення та вимірювання. Рівень безробіття та 

рівень зареєстрованого безробіття. Рівень зайнятості. Різновиди безробіття: 

фрикційне, структурне, природне, циклічне. Повна зайнятість. Основні причини 

безробіття. Допомога по безробіттю і тенденції до підвищення рівня безробіття. 

«Жорсткість» заробітної плати та її вплив на рівень безробіття. Економічні та 

соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена. 

Поняття інфляції. Класифікація видів інфляції за темпами приросту, 

причинами виникнення та можливістю передбачення. Інфляція попиту та 

інфляція пропозиції (витрат). Інфляційна спіраль. Інфляція і процентні ставки. 

Ефект Фішера. Наслідки непередбаченої інфляції. 

Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса. Стагфляція.  

 

Тема 7. Бюджетно-податкова політика та управління державним 

боргом 

Сутність фіскальної політики. Функції державного бюджету.  

Склад доходів держави. Сутність та функції податків. Класифікація 

податків відповідно до об’єктів оподаткування. Середній рівень оподаткування. 

Крива Лаффера. 

Державні видатки. Структура державних видатків. Профіцит та дефіцит 

бюджету. 

Види фіскальної політики. Дискреційна фіскальна політика та механізм її 

дії. Механізм дії недискреційної фіскальної політики. Автоматичні 

(«вбудовані») стабілізатори. Стимулювальна та стримувальна фіскальна 

політика.   

Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. Концепції бюджетного 

дефіциту. Неінфляційні джерела фінансування дефіциту. Монетизація 

дефіциту. Сеньйораж. Інфляційний податок. 

Державний борг: сутність та види. Основні причини створення та 

збільшення державного боргу. Відносні показники заборгованості. Вплив 

бюджетного дефіциту та державного боргу на економіку. Механізми 

управління зовнішнім боргом держави. 

 

Тема 8. Грошово-кредитна політика держави 

Сутність та цілі грошово-кредитної політики. Завдання Центрального 

банку. Об’єкти та суб’єкти грошово-кредитної політики. 

Види грошово-кредитної політики: гнучка та жорстка грошово-кредитна 

політика, проміжний тип грошово-кредитної політики. Політика дорогих 

грошей. Політика дешевих грошей.  

Основні інструменти грошово-кредитної політики. Інструменти прямого 

та непрямого впливу регулювання пропозиції грошей. 

Операції на відкритому (вторинному) ринку державних цінних паперів: 

сутність та характеристика впливу на обсяг грошової бази. Форми операцій на 
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вторинному ринку: угоди репо та угоди аутрайт. Динамічні та захисні операції 

на відкритому ринку.  

Механізм дії облікової ставки. Специфіка кредитів через «дисконтне 

вікно».  

Механізм дії норми обов’язкових резервів.  

Кейнсіанські та монетаристські концепції грошової політики. 

 

Тема 9. Аналіз ефективності політики держави за допомогою моделі 

IS-LM 

Сутність моделі IS-LM. Ринок товарів і крива IS. Грошовий ринок і крива 

LM. Рівновага в моделі IS-LM у короткостроковому періоді.  

Бюджетно-податкова політика в моделі IS-LM. Грошово-кредитна 

політика в моделі IS-LM. Відносна ефективність грошово-кредитної та 

бюджетно-податкової політики у моделі IS-LM. Ефект витіснення. 

Зовнішні шоки у моделі IS-LM. Гнучкість цін у моделі IS-LM. Теорія 

дефляції боргу та теорія очікуваної дефляції. 

 

Тема 10. Моделі економічного зростання 

Сутність економічного зростання та його типи. Екстенсивне та 

інтенсивне зростання економіки. Фактори економічного зростання. 

Характеристика факторів пропозиції, попиту та розподілу.  

Джерела економічного зростання. Основні напрями підвищення 

продуктивності праці.  

Негативні наслідки економічного зростання. 

Модель макроекономічного зростання Харода-Домара.  

Неокласична модель економічного зростання Р.Солоу: золоте правило 

нагромадження капіталу; залишок Солоу; недоліки моделі Солоу. 

Неокейнсіанська модель мультиплікатора-акселератора. 

Сучасні теорії економічного зростання. 

 

Тема 11. Зовнішньоторговельна політика 

Сутність міжнародного поділу праці. Міжнародна торгівля як форма 

міжнародних економічних відносин. Показники, що характеризують ступінь 

активності країни у світовій торгівлі: експортна квота, імпортна квота, 

структура експорту, структура імпорту. Два типи зовнішньоторговельної 

політики: політика вільної торгівлі та політика протекціонізму. 

Тарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Види мита. Вплив 

імпортного мита на добробут споживачів. Імпортне мито та інтереси 

виробників. Імпортне мито як дохід держави. Застосування експортного 

(вивізного) мита. 

Нетарифні методи регулювання зовнішньої торгівлі. Кількісні обмеження 

зовнішньої торгівлі: квотування та ліцензування. Антидемпінгові заходи. 

Економічні санкції та торговельне ембарго. 

Аргументи на користь та проти політики протекціонізму. 
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Тема 12. Валютна політика 

Сутність валютної політики. Головний суб’єкт валютної політики. 

Інструменти валютної політики. 

Курс національної валюти. Номінальний обмінний курс. Режими 

валютного курсу і національна політика. Сучасні системи регульованих 

гнучких курсів. Фіксований курс. Конвертованість валют. Ефективний 

(багатосторонній) номінальний обмінний курс. Реальний обмінний курс. 

Валютний ринок і фактори обмінного курсу. Рівновага на валютному 

ринку. Валютна інтервенція. Стерилізація валютної інтервенції. Паритет 

купівельної спроможності. Валютний курс у короткостроковому періоді. 

 

Тема 13. Платіжний баланс 

Функціональна роль платіжного балансу. Реальні потоки. Фінансові 

потоки. Структура платіжного балансу. Рахунок поточних операцій. Рахунок 

операцій з капіталом та фінансових операцій. Відображення операцій на 

рахунках платіжного балансу. Активний торговельний баланс. Пасивний 

торговельний баланс. Баланс офіційних розрахунків. 

Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. Баланс автономних або 

самостійних угод. Платіжний баланс і рівновага у відкритій економіці. 

Нерівновага платіжного балансу. Дефіцит фінансування платіжного балансу. 

Вплив економічної політики на платіжний баланс. 

 

 

Тема 14. Моделі відкритої економіки 

Макроекономічна рівновага невеликої відкритої економіки. Загальна 

характеристика моделі Мандела-Флемінга. Основні припущення та рівняння 

моделі. 

Розвиток невеликої відкритої економіки за режиму гнучкого обмінного 

курсу. Наслідки бюджетно-податкової політики. Грошово-кредитна політика за 

режиму вільного плавання валют. Торговельна політика. 

Механізм дії фіксованого обмінного курсу на економічні процеси. 

Порівняльна характеристика наслідків економічної політики за різних 

режимів валютного регулювання. 

Вплив мобільності капіталу на результати макроекономічної політики. 

Оцінка наслідків економічної політики у великій економіці. 

 

Дисципліна «Мікроекономіка» 

 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 

Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки.  Предмет, 

об’єкт, метод і задачі дисципліни. Основні проблеми, які допомагає вирішити 

мікроекономіка. Основні функції мікроекономіки. Суб’єкти та об’єкти 

економічних відносин на макрорівні. Основні фактори виробництва. 
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Властивості ресурсів. Ринок як особливий механізм координації економічних 

дій.  Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі.  

 

Тема 2. Теорія поведінки споживача 

Теорія граничної корисності та поведінка споживача. Поняття потреби, 

види потреб. Економічні блага. Поняття корисності, сукупна та гранична 

корисність. Поняття рівноваги споживача. Закони Госсена. Ординалістська 

теорія поведінки споживача. Криві байдужості та їх властивості. Бюджетні 

обмеження і можливості споживача. Рівняння рівноваги: ординалістський 

підхід. Аналіз поведінки споживача. Реакція споживача на зміну його доходу. 

Реакція споживача на зміну цін товарів. Ефект заміщення та ефект доходу. 

 

Тема 3. Основи аналізу попиту і пропозиції  

Ринковий попит та закон попиту. Функція попиту. Фактори ринкового 

попиту. Нецінові фактори ринкового попиту. Ринкова пропозиція та закон 

пропозиції. Функція пропозиції. Фактори ринкової пропозиції. Нецінові 

фактори ринкової  пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова 

рівновага. Рівноважна ціна та рівноважний обсяг виробництва. Еластичність 

попиту і пропозиції. Еластичність попиту за ціною. Еластичність попиту за 

доходом. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту. Еластичність пропозиції 

за ціною.   

 

Тема 4. Аналіз поведінки виробника  

Мікроекономічна модель підприємства. Параметри підприємства як 

мікроекономічної моделі. Варіації факторів виробництва. Частинна варіація 

факторів виробництва. Ізоквантна варіація факторів виробництва. Пропорційна 

варіація факторів виробництва. Витрати виробництва: суть і види. Криві витрат 

виробництва короткострокового та довгострокового періоду. Оптимальний 

план виробництва: вибір комбінації виробничих факторів з критеріями 

мінімізації витрат чи максимізації прибутку. Рівновага виробника: графічна, 

алгебраїчна та економічна інтерпретації. Траєкторія розширення виробничої 

діяльності фірми. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. 

 

Тема 5. Ринок досконалої конкуренції  

Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики. Ознаки та 

умови досконалої конкуренції. Особливості попиту на продукт конкурентної 

фірми. Конкурентна рівновага та пропозиція в умовах досконалої конкуренції. 

Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді. Моделювання 

поведінки товаровиробника в умовах конкурентного ринку. Обґрунтування 

доцільності виробництва шляхом порівняння сукупної реалізації та сукупних 

затрат. Обґрунтування доцільності виробництва шляхом порівняння граничної 

реалізації та граничних затрат. Порівняння двох підходів дообґрунтування 

доцільності виробництва. Максимізація прибутку на ринку досконалої 
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конкуренції в довгостроковому періоді. Ефективність ринку досконалої 

конкуренції. 

 

Тема 6. Монопольний ринок  

Модель чистої монополії та її характеристики. Особливості 

функціонування реальних монополізованих ринків. Фактори монополізації 

ринків. Форми монополістичних об’єднань. Бар’єри для вступу у галузь на 

ринку чистої монополії. Формування цін та обсягів виробництва. Максимізація 

прибутку. Особливості цінової політики на монопольному ринку. Регулювання 

монопольних цін та ефективність монополії. Цінова дискримінація. Економічні 

наслідки монополізму. 

 

Тема 7. Олігополістичний ринок  

Теоретичні моделі олігополії. Ознаки олігополістичного ринку. 

Визначення ступеню концентрації виробництва для олігополістичного ринку. 

Поведінка фірми щодо ціни та випуску на олігополістичному ринку. Варіанти 

поведінки олігополіста у галузі ціноутворення.   Моделювання поведінки 

олігополістів за їх реакцією на ринкові зміни. Ефективність олігополії. 

Застосування теорії олігополії. 

 

Тема 8. Монополістична конкуренція  

Поняття та ознаки поширення монополістичної конкуренції. Основні 

риси ринку монополістичної конкуренції. Визначення ціни та обсягів 

виробництва при монополістичній конкуренції. Механізм вибору ціни та 

обґрунтування обсягів виробництва у короткостроковому та довгостроковому 

періоді. Короткострокова і довгострокова рівновага фірми при монополістичній 

конкуренції. Фактори, які ускладнюють прогнозування результатів 

монополістичної конкуренції у довготерміновому періоді. Ефективність 

монополістичної конкуренції. 

 

Тема 9. Утворення похідного попиту 

Теорія граничної продуктивності та попит на ресурси.  Похідний попит. 

Граничний продукт у грошовому вираженні. Фактори, які впливають на зміну 

кривої попиту. Ресурси, які впливають на цінову еластичність попиту. Граничні 

витрати на ресурс. Ефект заміщення. Ефект обсягу продукції. Правило 

мінімізації витрат. Правило максимізації прибутку. Зміни у попиті на ресурс. 

Еластичність попиту. Оптимальне співвідношення ресурсів.  

 

Тема 10. Ціноутворення на ринку ресурсів 

Визначення заробітної плати. Конкурентний ринок праці. Монопсонія. 

Замкнутий тред-юніонізм. Відкритий тренд-юніонізм. Двостороння монополія. 

Диференціація заробітної плати. Інвестиції у людський капітал. Економічна 

рента. Спонукальна функція. Номінальна відсоткова ставка. Реальна відсоткова 

ставка. Вплив на відсоткову ставку терміну надання кредиту. Нормальний 
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прибуток. Економічний прибуток. Статична економіка. Динамічна економіка. 

Два види ризику. Ризики, що не страхуються. Позичковий відсоток. 

Підприємницький доход та економічний прибуток 

 

Тема 11. Аналіз загальної рівноваги та ефективність  

 Аналіз часткової та загальної рівноваги. Ефект зворотнього зв’язку. 

Загальна рівновага. Ресурсні обмеження. Діаграма Еджворта. Ефективність 

виробництва. Крива ефективності використання ресурсів. Крива виробничих 

можливостей. Гранична норма трансформації. Ефективність розподілу. 

Договірна крива. Оптимальний, за Парето, розподіл ресурсів. Крива 

споживацьких можливостей. Обмін та ефективність розподілу  

 

 

Дисципліна «Історія економіки та економічної думки» 

 

Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки 

Предмет та завдання історії економіки та економічної думки. Роль 

історико-економічного аналізу у формуванні економічної культури та розвитку 

економічного мислення. 

Етапи розвитку економіки та економічної думки. Основні школи і 

напрями економічної теорії. 

Методи історії економіки та економічної думки. 

Історія економіки та економічної думки в системі наук. Суспільні функції 

історії економіки та економічної думки. 

 

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на 

етапі ранніх цивілізацій 

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства (палеоліт, 

мезоліт, неоліт) їх характеристика. 

Провідні центри первинних цивілізацій, риси їх економічного розвитку. 

Становлення економічної думки Стародавнього Сходу. Економічна 

думка Стародавнього Єгипту. «Повчання Гераклєопольського царя своєму 

синові Мері-Кара». Вавілонське царство. Закони царя Хаммурапі. Економічна 

думка Стародавньої Індії. «Артхашастра». Економічна думка Стародавнього 

Китаю. Конфуціанство і даосизм, трактат «Гуань-цзи». 

Господарство первісних племен на території України. Трипільська 

культура. 

 

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки 

періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. - V ст. н.е.) 

Характеристика етапів господарського розвитку Стародавньої Греції і 

Стародавнього Риму. 

Галузева структура економіки, основні форми організації виробництва в 

сільському господарстві та ремісництві, економічної функції держави. 
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Внутрішня та зовнішня торгівля. Еволюція грошового обігу, кредиту та 

податків. 

Розвиток економічної думки античного світу. Економічні ідеї 

Ксенофонта, Платона, Аристотеля. Економічні погляди Катона, братів Гракхів, 

Варрона, Колумелли. 

Економічний розвиток східнослов'янських племен. 

 

Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської 

цивілізації в період середньовіччя (V—ХV ст.) 

Основні риси і особливості європейського господарства періоду 

середньовіччя (раннього, зрілого, пізнього). Форми землеволодіння, галузева 

структура, основні господарські форми (феодальне та селянське господарство, 

ремісничий цех, торгова гільдія). Грошовий обіг, внутрішня та зовнішня 

торгівля. Роль міста у становленні ринку. 

Економічні погляди раннього християнства. Августин Блаженний. 

Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. «Салічеська правда». 

«Капітулярій про вілли». Економічні погляди каноністів. Фома Аквінський: 

«Сума теології». 

Особливості економічного розвитку Сходу. Економічні ідеї Корану. 

Економічні погляди Лі Гоу, ІбнХальдуна. 

Економічний розвиток Київської Русі. 

Економічна думка України епохи середньовіччя. «Руська правда». 

«Повість временних літ». Галицько-Волинський літопис. 

Особливості господарського розвитку українських земель періоду 

іноземної колонізації. Магдебурзьке право. 

 

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки в країнах 

Європейської цивілізації (ХVІ перша половина ХVІІ ст.) 

Вплив Великих географічних відкриттів на економічний розвиток 

Європи. 

Сутність та особливості процесу первісного нагромадження у провідних 

країнах світу - Англії, Нідерландах, Франції, Німеччині, США. Мануфактурне 

виробництво. Економічні програми буржуазних революцій в Європі та США. 

Меркантилізм. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму. В. 

Стаффорд (Англія), А. Серра (Італія). Теорія торгівельного балансу пізнього 

(мануфактурного) меркантилізму. Т. Мен (Англія), А. Монкретьєн (Франція). 

Передумови виникнення і економічний розвиток Запорізької Січі. 

Литовські статути. Економічні погляди Б. Хмельницького. 

 

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення 

національних держав (друга половина ХVІІ - перша половина XIX ст.) 

Передумови промислової революції. Промисловий переворот, його 

джерела, напрямки та соціально-економічні наслідки. Особливості 

промислового перевороту у Англії, Франції, Німеччині, США. 
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Історичні умови виникнення і загальна характеристика ранньої класичної 

політекономії. У.Петті (Англія), П.Буагільбер (Франція). Економічні погляди 

фізіократів. Ф.Кене, А.Тюрго (Франція). 

Зріла класична політекономія. А. Сміт, Д Рікардо. 

Пізня класична політекономія: ідеї реформізму (П.Прудон, К.Родбертус, 

Ж.Сісмонді), прагматизму (Д.Мак-Куллох, Т.Мальтус, Дж.Мілль, Ж.Сей), 

апологетизму (Ф.Бастіа, Г. Кері, Н.Сеніор). 

Формування соціалістичних ідей. Дж.Брей, Дж.Грей, 

Т.Годскін,Ф.Лассаль, У.Томпсон. 

Економічні погляди західноєвропейських соціалістів-утопістів. Р.Оуена, 

А. Сен-Сімона, Ш.Фур'є. 

Виникнення й розвиток марксистської економічної теорії. К.Маркс, 

Ф.Енгельс. 

Виникнення альтернативної школи політичної економії. Історична школа 

Німеччини. Ф.Ліст. Стара історична школа. Б.Гільдебранд, К.Кнісс, В.Рошер. 

Господарський розвиток України у другій половині ХУП - першій 

половині ХІХ ст.). 

Економічні погляди Ф.Прокоповича, А.Алейнікова, Я.Козельського, 

Г.Сковороди. 

 

Тема 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в 

період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ — початок ХХ 

ст.) 

Основні тенденції розвитку світової економіки. Концентрація 

промислового та банківського капіталу як передумови створення монополій. 

Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивіз 

капіталу. Колоніальна система та економічний поділ світу. 

Особливості розвитку економіки Англії, Франції, Німеччини, США на 

межі ХК-ХХ століть. 

Нова історична школа. Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер. Ідеї 

соціального плюралізму. В.Зомбарт, М.Вебер. Ідеї реформізму. Р.Штаммлер, 

Р.Штольцман.  

 Становлення неокласичної традиції в економічній теорії. 

Австрійська школа теорії граничної корисності. Теоретичні погляди Є.Бем-

Баверка, Ф.Візера, К.Менгера. 

Кембріджська школа. А.Маршалл, А.Пігу, Р.Хоутрі.  

Американська школа маржиналізму. Д.Б.Кларк. Економічні концепції 

шведської (стокгольмської) школи. Математична школа в політичній економії. 

Л. Вальрас, У.Джевонс, В. Парето, Ф.Еджуорт. 
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Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні 

напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ — початок 

ХХ ст.) 

Економічний розвиток України на рубежі ХІХ-ХХ століть: промисловий 

переворот, індустріалізація, аграрні реформи, торгівля, фінанси і кредит. 

Утворення української самостійної держави. 

Економічні ідеї революційної та радикальної демократії. 

С. Подолинський, М.Драгоманов. Ліберально-народницька 

економічна думка. М. Левитський, Т. Осадчий, А.Червінсьский. 

Розвиток політичної економії в Україні. Т.Степанов, 

М.Бунге,І.Вернадськнй, М.Вольський, А.Антонович, І.Цехановецький, 

М.Коссовський, Д.Піхно, Р.Орженцький, О.Білімович, Є.Слуцький. М.Туган-

Барановський, В. Дмітрієв. Відображення марксизму в працях українських 

економістів. М.Зібер. Розвиток економічної думки в Галичині. Економічні ідеї 

О.Терлецького. В.Навродського, І.Франка. 

 

Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно- 

монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша 

половина ХХ ст.) 

Економічні наслідки першої світової війни для США, Англії, Франції, 

Німеччини. Економічна суть Версальської системи. Плани Дауеса та Юнга. 

Світова економічна криза 1929-1933 рр. в США, Німеччині, Англії, 

Франції. Започаткування державного регулювання економіки. 

Економічні причини та наслідки Другої світової війни для провідних 

країн світової економіки. 

Еволюція неокласичної теорії на початку XX століття. Теорії монополії 

та конкуренції. Дж.Робінсон, Е.Чемберлін, Й.Шумпетер. Неокласичні теорії 

економічного зростання. Р.Солоу, Дж.Мід. Функція Кобба-Дугласа. 

Зародження інституціонально-соціального напряму. Соціально- 

психологічний інституціоналізм Т.Веблена. Соціально-правовий 

інституціоналізм Дж.Р.Коммонса.Кон'юнктурно-статистичний 

інституціоналізм У.Мітчелла. 

Зародження кейнсіанської школи. Теоретична система Дж.М.Кейнса. 

Поширення кейнсіанства і його особливості в різних країнах: А.Хансен, В. 

Харріс (США), В.Перру (Франція), Г.Мюрдаль, Е.Вігфорс (Швеція). 

Неокейнсіанські теорії економічного зростання Р.Харрода, Є.Домара. 

 

Тема 10. Розвиток національних економік країн Європейської 

цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної 

революції(друга половина ХХ ст.) 

Розгортання науково-технічної революції. Інтеграційні процеси в 

економіці. «Спільний ринок» як форма економічної інтеграції. Форми 

державного регулювання економіки. Розвиток транснаціональних корпорацій. 



19 

Поглиблення криз у 70-80-ті роки та їх причини. Формування трьох центрів 

світового капіталізму: Німеччина, США, Японія. 

Виникнення і загальна характеристика неолібералізму, його школи: 

Лондонська (Ф.Хайєк), Фрайбурзька (В.Ойкен, В.Рьопке, А.Мюллер-Армак, 

Л.Ерхард), Чиказька (М.Фрідмен). 

Неокласичний синтез. П.Самуельсон, Дж.Хікс. Посткейнсіанство. 

Т.Сраффа, Н.Калдор, М.Калецький, Х.Мінскі. Трансформаційний 

інституціоналізм Г.Мінза, А.Берлі, Дж.Кларка. 

Технологічний інституціоналізм. Дж.Гелбрейт, У.Ростоу, О.Тоффлер. 

Неоінституціональний напрям. Р.Коуз, Дж.Бьюкенен, М.Олсон. 

 

Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної 

думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX - початок 

XXI ст.) 

Поглиблення інтернаціоналізації виробництва під впливом НТР. 

Розвиток інтеграційних процесів. Зростання впливу транснаціональних 

монополій й міжнародних економічних організацій на господарське життя. 

Глобалізація економічних процесів. Формування нової економіки. 

Неокласичне відродження. «Економіка пропозиції». А.Лаффер. Теорія 

«раціональних очікувань». Р.Лукас, Т.Сарджент. Нове кейнсіанство. 

Дж.Стігліц, Дж.Акерлоф. Неоінституціоналізм. Д.Норт. 

Неомарксизм. П.Суїзі, П.Барран, Ф.Гордон, К.Шумахер. 

 

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської 

економічної системи та його трактування в економічній думці. 

Утворення УРСР. Політика «воєнного комунізму» в Україні. Нова 

економічна політика. Директивний характер народногосподарського 

планування. 

Сталінська індустріалізація, колективізація та їх реальні результати. 

Українська економіка в роки довоєнних п'ятирічок (1928-1941 рр.). 

Економіка України в роки Другої світової війни та післявоєнна відбудова 

народного господарства. 

Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спроб її 

модернізації. 

Становлення довоєнної радянської економічної думки. Є.Слуцький, 

М.Соболєв. О. Чаянов, І.Дашковський, В.Лівіцький, М.Птуха. 

Еволюція економічної думки періоду наростання державного 

тоталітаризму. Г.Петровський, Є.Квірінг, С.Косіор. 

Післявоєнна радянська економічна думка. О.Румянцев, М.Канторович, 

О.Петров, О.Рибалкін, О.Гош. 
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Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні 

(90-ті роки XX ст.) 

Прийняття Акту про державну незалежність України 24 серпня 1991 р. 

Напрями ринкової трансформації економічної системи України. 

Роздержавлення й приватизація. Конверсія військового виробництва. 

Лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків. Реформи: аграрна, податкова, 

адміністративна, банківська, грошова. 

Інтеграція господарства України у світовий економічний простір. 

Сучасна економічна думка України. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Предмет і методи економічної науки. 

2. Методологія  і методика економічних досліджень.   

3. Методи економічних досліджень. 

4. Значення економічної теорії для людини і для суспільства. 

5. Предмет економічної теорії. Суть понять: «виробництво», «обмін», 

«розподіл», «споживання». 

6. Предмет мікро- та макроекономіки. 

7. Особливості новітньої (сучасної) фази розвитку економічної науки. 

8. Основна проблема економіки: безмежність потреб і обмеженість ресурсів. 

9. Суть виробництва, його елементи та організаційні форми. 

10. Фактори виробництва: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності. 

11. Основні суб’єкти економічних відносин: домогосподарство, 

підприємство, держава. 

12. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і 

нематеріальне виробництво. 

13. Потреба як економічна категорія. Класифікація потреб. Піраміда Маслоу. 

14. Меркантилізм і фізіократія – перші теоретичні напрями економічної 

науки. 

15. Поняття та види корисності 

16. Основні положення класичної економічної теорії. 

17. Закономірності економічної поведінки споживача. Закон спадної 

граничної корисності. 

18. Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходів в ринковій економіці. 

19. Суб'єкти    ринкової економіки. 

20. Закономірності економічної поведінки виробника. Закон спадної 

граничної продуктивності факторів виробництва. 

21. Теорія  «граничної   продуктивності».   Граничні   витрати   і   граничний 

продукт. 

22. Крива виробничих можливостей. 

23. Попит. Закон попиту. Нецінові фактори зміни попиту. 

24. Пропозиція. Закон пропозиції. Нецінові фактори зміни пропозиції. 

25. Взаємодія попиту та пропозиції та стан ринкової рівноваги. 

26. Ринковий механізм та його елементи. Закони функціонування ринкової 

27. економіки. 

28. Ринкова рівновага, механізм її встановлення. Ринкова ціна. Функція ціни. 

29. Цінова еластичність попиту та її види. 

30. Еластичність пропозиції та фактори, що її визначають. 

31. Теорія «граничної корисності» та суб'єктивна цінність блага.  

32. Сутність«маржиналізму». 

33. Криві байдужості та їх властивості. 

34. Бюджетні обмеження споживача, бюджетне рівняння та фактори впливу 

на бюджетну лінію.  
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35. Теорія поведінки споживача. Ефект заміщення та ефект доходу. 

36. Проблема формування ціни в економічній теорії. 

37. Характерні риси ринку чистої монополії.  

38. Економічні наслідки монополії 

39. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики 

40. Характерні риси олігополістичного ринку. 

41. Характерні риси ринку монополістичної конкуренції 

42. Основні типи економічних систем: планова, ринкова. 

43. Еволюція соціально-економічних моделей: класична ринкова, командно-

адміністративна, змішана, «соціально-ринкова». 

44. Характеристика ринкової економічної системи. 

45. Суть "соціальної ринкової економіки". Національні і регіональні моделі 

«соціальної економіки», їх особливості. 

46. Історичні форми економічної організації суспільства: натуральне 

господарство, товарне виробництво. 

47. Гроші як інструмент ринкової економіки. 

48. Суть грошей, поняття ліквідності. Функції грошей. 

49. Грошова система, її елементи і типи. 

50. Грошова маса. Регулювання грошової маси. 

51. Соціально-економічні   наслідки інфляції та заходи її подолання 

52. Власність як економічна  категорія. Сутність  власності,  її економічний 

та правовий зміст. 

53. Основні форми власності в соціально-економічній системі, їх 

характеристика. Еволюція відносин власності. 

54. Розвиток   ринкових відносин як закономірний економічний   процес.  

55. Соціальне ринкове господарство як реальна соціально-економічна 

модель. 

56. Валовий внутрішній продукт: поняття та методи розрахунку. 

57. Товарна та фондова біржа, їх функції та значення. 

58. Причини та види безробіття. 

59. Банківська система. Банки, їх види та функції. 

60. Інфляція: суть, причини, соціально-економічні наслідки. 

61. Види цінних паперів, їх характеристика. 

62. Роль фондової біржі в ринковій економіці.  

63. Соціально-економічні насідки інфляції. 

64. Характеристика прибутку як доходу підприємця. 

65. Основні види доходів в ринковій економіці, їх характеристика. 

66. Види підприємств за розміром та їх характеристика. 

67. Комерційні банки. Види банківських операцій. 

68. Поняття ринкової інфраструктури. 

69. Суть процесів роздержавлення і приватизації. 

70. Сукупний попит: фактори, що визначають криву сукупного попиту. 

71. Сукупний попит і сукупна пропозиція (проблеми макроекономічної 

рівноваги). 
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72. Валовий внутрішній продукт – основний макроекономічний показник.  

73. Макроекономіка: об'єкт і предмет. Методологічні засади макроекономіки. 

74. Податкова система, принципи її організації.  

75. Економічні  функції держави.  Головні  напрямки, форми та методи 

макроекономічної політики. 

76. Особливості аграрної сфери виробництва. Фермерські господарства. 

77. Земля як виробничий фактор, його особливості. Економічна природа та 

специфіка земельної ренти. 

78. Підприємництво як економічна категорія і фактор виробництва. 

79. Проблема безробіття: причини і види, шляхи  розв’язання проблеми. 

80. Форми заробітної плати. Вплив продуктивності праці на заробітну плату. 

81. Комерційні банки. Види банківських операцій. 

82. Ринок праці:  попит та пропозиція, особливості ціноутворення. 

83. Рента як форма доходу в ринковій економіці. 

84. Позичковий процент як форма доходу та фактори, що його визначають. 

85. Циклічність економічного розвитку. Причини економічних циклів. 

86. Заробітна плата як дохід найманих працівників. 

87. Види підприємств за розміром та їх характеристика. 

88. Зміст поняття «підприємництво». Види підприємницької діяльності. 

89. Інфляція: суть, види, причини. 

90. Економічна конкуренція. Місце конкуренції в системі елементів ринку. 

Умови виникнення конкуренції. 

91. Роль держави у захисті конкуренції. Антимонопольне законодавство. 

92. Монополія: економічна суть, види, наслідки. 

93. Форми власності та організаційні форми приватних підприємств. 

94. Макроекономічне регулювання. Цілі макроекономічної політики. 

95. Економічне зростання та його фактори. 

96. Валовий внутрішній продукт – основний макроекономічний показник. 

97. Поняття податкової системи і податків. 

98. Кредитно-грошова політика держави: кейнсіанський і монетаристський 

підходи. 

99. Функції центрального і комерційних банків. 

100. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги. Рівень 

безробіття. 

101. Зайнятість як соціально-економічна категорія. 

102. Глобалізація як основна сучасна тенденція розвитку світової економіки. 

103. Податково-бюджетна (фіскальна) політика держави як інструмент 

відновлення макроекономічної рівноваги. 

104. Теорія ринкової економіки А.Сміта. Закон «невидимої руки ринку». 

105. Внесок Ж. Б. Сея в соціально-економічну науку. 

106. «Соціальна реформація» Дж.Ст.Мілля. 

107. Суть і практичне значення кейнсіанської  теорії. 

108. Зародження і розвиток соціалістичного вчення (від «соціалістів -

утопістів» до «наукового соціалізму (комунізму)»). 
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109. Кейнсіанська традиція  в економічній науці. Суть «кейнсіанської 

революції». 

110. Неолібералізм: характеристика «правого крила» (Мізес,Хайек), «лівого 

крила» (В. Ойкен). 

111. Історична школа як напрям економічної науки. 

112. Ордоліберальна теорія і практика побудови соціального ринкового 

господарства. 

113. Соціально орієнтована ринкова економіка – модель економіки 

розвинених країн. 

114. Сутність, умови та етапи міжнародного поділу праці. 

115. Сутність і форми міжнародного руху капіталу. 

116. Проблема зовнішньої трудової міграції в Україні та шляхи їх розв’язання. 

117. Загальна характеристика транснаціональних корпорацій, їх вплив на 

економіку країни. 

118. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем і 

розвитку світового господарства. 

119. Проблеми в економіці, що викликані недосконалістю оподаткування. 

Крива Лаффера. 

120. Кредитно-грошова політика держави, її інструменти. 

121. Проблеми, пріоритети і завдання побудови соціальної ринкової економіки 

в Україні. 

122. Ринок праці та його державне регулювання (активна і пасивна політика). 

123. Теорія і практика побудови «соціальної ринкової економіки» (досвід 

повоєнної Німеччини). 

124. Міжнародна торгівля і світове господарство. 

125. Міжнародні валютні відносини /валютна політика, валютні курси. 

126. Державний бюджет, його структура і функції. 

127. Глобалізація економіки: позитивні та негативні наслідки. 

128. Основні види податків. 

129. Сутність  і  форми  міжнародного  руху   капіталів  (масштаби, динаміка, 

географія). 

130. Світове господарство: суть та етапи формування. 

131. Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз. 

132. Види економічних циклів за тривалістю, їх характеристика. 

133. Міжнародні інвестиції. Проблеми та перспективи залучення інвестицій в 

економіку України. 

134. Міжнародне співробітництво: суть і основні форми. 

135. Міжнародні фінансові організації, їх роль у світовій економіці. 

136. Валютний курс та макроекономічний стан України. 

137. Фактори розвитку національної економіки. 

138. Економічне зростання та його фактори. 

139. Світове господарство та міжнародна торгівля. 

140. Роль транснаціональних корпорацій у світовому господарстві. 

141. Розв’язання проблеми економічної ефективності та соціальної 
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справедливості у соціальній ринковій економіці.  

142. Можливості інтеграції України у світову економіку. 
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ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Поясніть та зобразіть графічно такі ситуації на ринку побутових 

приладів торгової марки «ХS»: 

а) зменшення ціни на побутові прилади даної торгової марки; 

б) збільшення доходів населення; 

в) вдосконалення технології виробництва побутових приладів торгової 

марки «ХS». 

2. Попит і пропозиція товару описуються рівняннями: 

Qd=600-25P, Qs=100+100P. 

а) Знайти параметри рівноваги на ринку товару. 

в) Держава встановила податок на продаж одиниці товару в розмірі 2,5 гр. 

од. Знайти нові параметри рівноваги і надходження до бюджету. 

3. Визначте коефіцієнт цінової еластичності та поясніть його значення, 

якщо ціна банківської послуги зросла з 1,5 грн. до 2 грн., а обсяг попиту 

скоротився з 1000 до 900 послуг. 

4. Припустимо, що споживач має дохід 8 гр. од. Ціна товару А дорівнює 1 

гр. од., а товару В - 0,5 гр. од. Які з наведених комбінацій товарів А і В 

знаходяться на бюджетній лінії: 

а) 8 А та 1 В; 

б) 7 А та 1 В; 

в) 6 А та 6 В; 

г) 5 А та 6 В. 

5. Фірма реалізує свою продукцію на ринку досконалої конкуренції за 

ціною 131 гр. од. за одиницю продукції. На наступний період постійні витрати 

заплановані в розмірі 100 гр. од., а змінні витрати в залежності від обсягу 

виробництва наведені в таблиці. 

Заповніть таблицю і вкажіть, при якому обсязі виробництва фірма 

максимізує прибуток. 
Обсяг (Q), 

один. 

TR FC VC TC Прибуток 

0  100 0   

1  100 90   

2  100 162   

3  100 240   

4  100 300   

5  100 370   

6  100 450   

7  100 540   

8  100 650   

9  100 780   

10  100 930   

 

6. Фактичний рівень безробіття в країні становить 10 %, природний 

рівень безробіття – 5 %. Потенційний ВВП складає 900 млрд. гр. од. 

Розрахувати обсяг втраченого ВВП внаслідок безробіття згідно закону Оукена. 
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7. Економіка країни характеризується макропоказниками, наведеними у 

таблиці. Обчисліть величину реального ВВП за наведені роки (заповніть 

таблицю): 
Рік Номінальний ВВП, млрд. 

гр. од. 

Дефлятор, % Реальний ВВП, млрд. гр. 

од. 

2011 1349,2 118,6  

2012 1411,2 105,7  

2013 1454,9 112,4  

 

8. Розрахуйте рівень безробіття (за визначенням МОП) на кінець звітного 

періоду, якщо чисельність зайнятих становить 23,09 млн. осіб, а чисельність 

безробітних – 2,5 млн. осіб.  

9. Розрахуйте, яку ренту мав би одержувати власник з ділянки землі, 

проданої за 14 000 грощових одиниць (далі – гр. од.), якщо банківський 

відсоток становить 13 %. 

10. ВВП країни складав 1112 гр. од. Яку частку ВВП у відсотках 

становили споживчі витрати домогосподарств, якщо сумарна величина 

державних витрат, інвестицій і чистого експорту дорівнювала 625 гр. од.? 
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ресурс].  – Режим доступу: www.minfin.gov.ua. 

3. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс].  

– Режим доступу: http://www.bank.gov.ua. 

4. Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс].  – 

Режим доступу: www.ac-rada.gov.ua. 

 

Дисципліна «Мікроекономіка» 

 

Базова 

1. Базилевич В.Д. Мікроекономіка: підручник / За ред. В.Д.Базилевича. 

– [2-ге вид.] – К.: Знання, 2008. – 679 с. 

2. Базілінська О.Я. Мікроекономіка: навч. посібник / О.Я. Базілінська, 

О.В. Мінінна. –  К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 350 с. 

3. Ватаманюк З.Г. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / З.Г. 

Ватаманюк. – К.:Альтернативи, 2001. – 606 с.  

4. Ватаманюк О.З. Мікроекономіка: навч. посібник / О.З. Ватаманюк. – 

Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 176 с.  

5. Веріан Г.Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід: 

підручник / Г.Р. Веріан. – К.: Лібра, 2006. – 632 с. 

6. Горошко М.Ф. Мікроекономіка: тести, ситуації, задачі: навч. 

посібник / М.Ф. Горошко, В.В. Кулішов. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 368 с. 

7. Горбачевська О.В. Графічні побудови в мікроекономіці: навч. 

посібник / О.В. Горбачевська. – Львів: Львів. банк. ін-т., 2002. – 175 с.  

8. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка: навч. посібник / Г.Е. 

Гронтковська, А.Ф. Косік. – К.: ЦУЛ, 2004. – 416 с.  

9. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: навч. 

посібник / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. –К.: ЦУЛ, 2004. – 404 с.  

10. Кулішов В.В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум. Навч. пос. 

– Львів: Магнолія плюс, 2004. – 332 с.  

11. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник / [С. Будаговська, О. 

Кілієвич, І. Луніна та ін.] – К.: «Основи», 2003. – 517 с. 

12. Фінанси: підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 

2008. – 611 с. 

 

Електронні ресурси 

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс].  – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua. 

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний 

ресурс].  – Режим доступу: www.minfin.gov.ua. 

7. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс].  

– Режим доступу: http://www.bank.gov.ua. 

8. Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс].  – 

Режим доступу: www.ac-rada.gov.ua. 

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua./
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua./
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Дисципліна «Історія економіки та економічної думки» 

 

Базова 

1. Економічна історія : навчальний посібник / Т. В. Ус, Т. Є. Калашник, 

І. Ф. Лісна та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 244 с.  

2. История экономики и экономической мысли : учебное пособие / под 

ред. В. М. Филатова. – Х. : Издательство ИНЖЕК, 2011. – 305 с. 

3. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до 

початку XX ст.: навчальний посібник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, В. В. 

Кириленко та ін. – К. : Знання, 2011. – 566 с. 

4. Історія економіки та економічної думки: XX – початок XXI ст.: 

навчальний посібник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес та ін. – К.: 

Знання, 2011. – 582 с. 

5. Історія економіки та економічної думки : курс лекцій / Л. В. Лощина, 

В. Г. Подлєсна, І. В. Ткаченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 207 с.  

6. Історія економіки та економічної думки : навчальний посібник / О. 

Ю. Амосов, В. В. Калюжний, В. Л. Міненко та ін. – Х. : Магістр, 2009. – 408 с.  

7. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник / Г. М. 

Грігорян, О. О. Губарєв, Т. Є. Калашник та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ,  2010. – 314 с.  

8. Історія економіки та економічної думки: навчальний посібник / С. В. 

Степаненко, С. Н. Антонюк, В. М. Фещенко, Н. О. Тимочко. – К., 2010. – 743 с.  

9. Історія економічних вчень : конспект лекцій / Г. М. Грігорян, М. А. 

Сіроштан, Л. О. Українська. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2003. – 252 с. 

10. Історія економічних вчень : навчальний посібник / І. І. Архієрєєв, В. 

М. Двірських, Н. В. Шибаєва. – Х. : НТУ "ХПІ", 2004. – 216 с.  

11. Історія економічних вчень: навчальний посібник / В. В. Кириленко, 

О. М. Стрішенець, М. М. Фаріонта ін. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 

525 с. 

12. Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка): навчальний 

посібник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко, В. М. Тимочко та ін. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2005. – 480 с.  

13. Ковальчук В. М. Історія економіки та економічної думки: навчальний 

посібник / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. – К.: Знання, 2008. – 

647 с. 

14. Козлова А. І. Економічна історія: навчальний посібник / А. І. 

Козлова. – К. : Персонал, 2009. – 342 с. 

15. Конотопов М. В. История экономики зарубежных стран : учебник 

для вузов / М. В. Конотопов, С. И. Сметанин. – М. : Памотип, 2002. – 264 с. 

16. Кузьменко Ю. В. Словник-довідник історико-економічних термінів / 

Ю. В. Кузьменко, О. М. Федорчук. – К. : Айлант, 2008. – 83 с. 

17. Лазарович М. В. Економічна історія: навчальний посібник / М. В. 

Лазарович. –  К. : Знання, 2008. – 431 с.  

18. Лановик Б. Д. Економічна історія України і світу : підручник / Б. Д. 

Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. – К. : Вікар, 2002. – 477 с.  
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19. Леоненко, П. М. Історія економічних учень : підручник / П. М. 

Леоненко, П. I. Юхименко. – К. : Знания, 2008. – 639 с. 

20. Юхименко П. І. Історія економіки та економічної думки: підручник / 

П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2011. – 646 с. 

21. Юхименко П. І. Економічна історія: підручник / П. І. Юхименко, П. 

М. Леоненко. – К. : Знання-Прес, 2008. – 567 с.  

22. Шевченко О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні 

економічні теорії : навчальний посібник / О. О. Шевченко. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 280 с. 

 

Додаткова 

1. Беренда С. В. Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи : 

монографія / С. В. Беренда. – Х. : ХНУ ім. В. Каразіна, 2010. – 167 с. 

2. Сорос Дж. Эпоха ошибок: мир на пороге глобального кризиса / Дж. 

Сорос. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 202 с.  

3. Маркс К. Твори : У 50 т. // К. Маркс, Ф. Енгельс. – 2-ге вид. – Том 23. 

– К.: Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1963. – 918 с. 

 

Електронні ресурси 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс].  – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua. 

2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний 

ресурс].  – Режим доступу: www.minfin.gov.ua. 

3. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс].  

– Режим доступу: http://www.bank.gov.ua. 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

Підсумкова оцінка визначається за національною шкалою та за шкалою 

ECTS на закритому засіданні предметної екзаменаційної комісії. При цьому 

спираються на критерії представлені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують абітурієнти 

 Оцінка в балах 

Теоретичне питання 1 0-20 

Теоретичне питання 2 0-20 

Теоретичне питання 3 0-20 

Пакет тестових завдань 0-20 

Задача 0-20 
 

 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання рівня фахових знань абітурієнтів:  

національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

 шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 
0-34 F 

 
 


