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3 Мікроекономіка 

4 Макроекономіка 

 

  



Інформаційна база для складання перевідного іспиту з дисципліни  

«Політична економія» 

 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 

Зародження  і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в 

політичній економії. 

Визначення предмету політичної економії. Розвиток предмету політичної економії. 

Функції політичної економії. Політична економія як базис для обґрунтування економічної 

політики. 

Економічні закони та їх об’єктивний характер. Система економічних законів та їх. 

класифікація. 

Методи економічних досліджень. Загальні та специфічні методи наукового 

пізнання та їх використання при економічних дослідженнях. Економічні категорії. Функції 

політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук. 

Політекономія і обґрунтування  економічної політики.  

 

Тема 2. Виробництво матеріальних благ і послуг.  

Продукт і характер праці. 

Економічна діяльність, як основна форма людської діяльності. Виробництво як 

основа економіки.  Типи виробництва: матеріальне та нематеріальне виробництв, галузі 

матеріального виробництва.  

Продуктивні сили та виробничі відносини. Спосіб виробництва. Технологічний 

спосіб виробництва. 

 

Тема 3. Економічні потреби і інтереси 

Економічні потреби суспільства, їх суть і класифікація. Матеріальні та не   

матеріальні потреби. Первинні та вторинні потреби. Ієрархія потреб.  

Закон зростання потреб. 

Корисність продукту. Гранична корисність продукту. Закон спадної корисності. 

Економічний інтерес, класифікація економічних інтересів. Взаємозв’язок 

виробництва і споживання. 

Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства. 

  

Тема 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та 

закони її розвитку. Відносини власності. 

Економічна система: її сутність та структурні елементи.  Продуктивні сили як 

матеріальна основа економічної системи.  

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. 

Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. Організаційно-

економічні і техніко-економічні відносини. 

Власність. Суб’єкти і об’єкти власності. 

 

Тема 5. Товарна форма організації суспільного виробництва.   

Товар і гроші 

Товарна виробництво: причини виникнення, суть, основні риси. Просте і 

капіталістичне товарне виробництво.  

Товар та його властивості: споживча вартість та вартість. Подвійний характер праці 

втіленої в товар. Суперечності товару. Основне протиріччя товарного виробництва. 

Величина вартості. Індивідуальний та суспільно необхідний робочий час. 

Продуктивність та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості товару.  



Еволюція форми вартості товару. Сутність грошей. Основні функції грошей. 

Поняття «еволюція грошей» та її основні етапи.  Закони грошового обігу та інфляція. 

Сутність грошової системи. Інфляція: причини, сутність, наслідки. 

Закон вартості: сутність, механізм дії та функції. 

 

Тема 6. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і 

заробітна плата 

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу та її протиріччя. 

Капітал  як економічна категорія.  

Робоча сила як товар. Вартість і споживча вартість товару робоча сила. Фактори, 

що визначають величину вартості товару робоча сила. Додаткова вартість.  

Процес праці та процес створення і зростання вартості. Робочий день, його 

структура та границі. Необхідна та додаткова праця.  

Постійний і змінний капітал. Норма і маса додаткової вартості. Виробництво 

абсолютної та відносної додаткової вартості. Надлишкова додаткова вартість. 

Заробітна плата: сутність, форми, системи. Номінальна і реальна  заробітна плата. 

Фактори, що впливають на рівень реальної заробітної плати. 

 

Тема 7. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку.  

Конкуренція і ціноутворення 

Сутність ринку. Ринкові відносини. Ринковий механізм.  Умови функціонування 

ринку. Функції ринку.  

Попит і пропозиція. Ринкова рівновага. Ринкова ціна. 

Сутність конкуренції. Місце конкуренції в ринковій економіці. Функції та форми 

конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство. 

 

Тема 8. Домогосподарство в системі економічних  відносин. 

Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. Сектор домогосподарств. Двоїста 

роль домогосподарств в економіці.  Домогосподарства як  постачальники ресурсів 

Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів на 

особисте споживання та заощадження. Функції домогосподарств. 

 

Тема 9. Витрати виробництва і прибуток 

Вартість товару та капіталістичні витрати виробництва.  

Прибуток як економічна категорія. Сутність прибутку, його маса і норма. Фактори, 

що впливають норму прибутку.  

Сутність конкуренції. Капіталістичні витрати виробництва і конкуренція. 

Внутрігалузева конкуренція та утворення ринкової вартості. Міжгалузева конкуренція та 

утворення середньої норми прибутку.  

Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори. 

 

Тема 10. Підприємство як товаровиробник. Валовий доход  

і прибуток.  Підприємництво. 

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Функції підприємства. Форми і види 

підприємств.  

Кругооборот капіталу і його три стадії. Промисловий капітал. Функціональні 

форми промислового капіталу. 

Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. Фізичне і моральне 

зношення основного капіталу. Амортизація. 

Швидкість обороту. Фактори, що впливають на швидкість обороту.  

Річна маса та річна норма додаткової вартості. 



Суть підприємництва. Суб’єкти та об’єкти.  Умови існування і розвитку. Види та 

функції підприємництва.  

 

Тема 11. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу.  

Форми прибутку, процент і рента 

Відокремлені частини промислового капіталу: торговий капітал та позичковий 

капітал. 

Сутність та особливості торгового капіталу. Торговий прибуток та механізм його 

утворення. Витрати обігу.  

Сутність та особливості позичкового капітал. Його відмінність від лихварського 

капіталу. Джерела позичкового капіталу. Розпад середнього прибутку на процент і 

підприємницький доход. Капіталістичний кредит та його форми. Банки та банківський 

прибуток. 

Аграрні відносини при капіталізмі. Сутність капіталістичної земельної ренти. Рента 

і орендна плата. Монополія на землю як об’єкт господарювання і диференційна рента. 

Механізм утворення диференційної ренти I та ІІ . Монополія приватної власності на 

землю і абсолютна рента. Ціна землі і її динаміка.  

 

Тема 12. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його  

 основні форми 

Відтворення індивідуального та суспільного капіталу. Сукупний суспільний 

продукт, його натуральна і вартісна структури. Два підрозділи суспільного виробництва. 

Проблема реалізації суспільного продукту. Умови реалізації суспільного продукту 

при простому та розширеному відтворенні. 

Національний дохід, його сутність та фактори росту. Виробництво, розподіл, 

перерозподіл та використання національного доходу. Фонд споживання та фонд 

нагромадження. 

 

Тема 13. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх 

регулювання державою 

Економічне розвиток та економічне зростання. Типи економічного зростання. 

Нагромадження. Норми нагромадження. Заощадження та інвестиції.  

Економічне зростання і економічні  цикли.  Фази економічного циклу. Причини 

економічних циклів. 

Зайнятість: сутність та форми. Повна зайнятість. Зайнятість та відтворення 

сукупної робочої сили. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Безробіття, та його 

причини. Види і форми безробіття. Економічні та соціальні наслідки безробіття. Закон 

Оукена. 

 

Тема 14. Господарський механізм у системі суспільного  відтворення. Держава 

та її економічні функції 

Господарський механізм, його суть і елементи. Особливості господарського 

механізму ринкової економіки. Господарський механізм: системи управління економікою 

Державне регулювання суспільного відтворення та його форми. Планування і 

програмування. Фіскальна політика. Грошово-кредитна політика. 

Напрямки вдосконалення механізму господарювання в Україні. 

 

Тема 15. Сучасні економічні системи.  Особливості розвитку перехідних 

економік 

Закономірності розвитку капіталістичної економічної системи. Етапи її розвитку. 

Економічна система монополістичного капіталізму. Змішана економіка. Механізм її 



функціонування. Фоми не досконалої конкуренції в умовах змішаної економіки. 

Взаємодія працівників та підприємців.  

Закономірності перехідної економіки: загальне і особливе. Об’єктивні  чинники 

перехідного стану. Риси перехідної економіки. 

Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що 

розвиваються. 

Економічний устрій в умовах переходу до соціально орієнтованої  економічної 

системи і економічних умов господарювання. Суперечності перехідної економіки. 

Структура змішаної економіки. Формування сучасних ринкових відносин і 

ринкової інфраструктури. Становлення державного і ринкового механізмів регулювання 

економіки і зайнятості. 

Особливості ринкової трансформації економіки України. 

 

Тема 16. Суть і структура світового господарства.  

Форми міжнародних економічних відносин.  

Світове господарство: його суть та структура. Розвинуті країни ринкової 

економіки. Країни, що розвиваються. Країни з перехідною економікою. Міжнародний 

поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. 

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні 

корпорації та їх роль. Міжнародна економічна інтеграція. Головні  інтеграційні 

угруповання світу. Європейське економічне співтовариство і його місце в світовій 

економіці. 

Світогосподарські зв’язки та їх форми. Міжнародна торгівля та її економічні 

основи. Міжнародні товарні ринки. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та не митні 

засоби регулювання зовнішньої торгівлі.  

Сутність і форми міжнародного руху капіталів, його масштаби, динаміка та 

географія. Прямі  та портфельні інвестиції. Міжнародні кредити. Міжнародні валютно-

фінансові відносини.  

Міжнародна валютна система, валютні ринки і валютний курс. 

Конвертованість валюти.  Платіжний баланс та його регулювання. 

Міжнародні валютно-фінансові організації. Міжнародна міграція робочої сили. 

Інші форми міжнародних  економічних відносин.  

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Тема 17. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний 

розвиток України. 

Причини виникнення та суть глобальних  проблем. Економічне зростання та 

глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності. Класифікація глобальних 

проблем. 

Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем. Екологічна криза та 

форми її прояву. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. Проблеми економічної 

відсталості країн. 

Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку 

світового господарства. 
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Інформаційна база для складання перевідного іспиту з дисципліни  

«Історія економіки та економічної думки» 

 

Тема 1. Предмет та метод історії економіки та  

економічної думки 
Історичний розвиток господарства суспільства – об’єкт історико-економічних наук.  

Історико-економічна наука в системі економічних та історичних наук. Історичні типи та 

форми організації господарства, їх соціальна та організаційна структура та їх еволюція. 

Привласнювальне та виробниче (відтворювальне) господарства. Історична форма 

господарства як єдність економічних суб’єктів, основних ресурсів та технологій 

виробництва, інституціонального середовища господарської діяльності, способу зв’язку 

між виробництвом і споживанням. Еволюція історичних форм господарства. Форми 

організації господарства згідно суспільного поділу праці і галузевої структури 

виробництва. Багатство суспільства як мета господарської діяльності суспільства та його 

показники. Економічний розвиток, його критерії та детермінанти.  

Історія економіки та історії економічної думки як єдина історико-економічна наука. 

Місце та роль історії економіки та економічної думки в системі економічних дисциплін.  

Принципи та методи історико-економічного пізнання. Принцип цілісності 

суспільства та його структурованості. Ціннісна орієнтація історико-економічного 

пізнання. Принцип єдності позитивного та нормативного аспектів економічної науки. 

Системний підхід історико-економічних досліджень. Роль історичного методу у вивченні 

закономірностей економічного розвитку. Метод співставлення, аналітичний метод, 

функціональний метод. Завдання курсу історії економіки та економічної думки. Функції 

історії економіки та економічної думки.  

Багатоваріантність економічного розвитку. Типи господарських (економічних) 

систем в історії людства. Підходи та критерії періодизації господарського розвитку 

суспільства. Формаційний, або лінійний підхід. Цивілізаційний (нелінійний, монадо 

логічний) підхід в аналізі стадій господарського розвитку. Стадії господарського розвитку 

суспільств європейської цивілізації. Структура дисципліни історії економіки та 

економічної думки. 

 

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його  еволюція на етапі ранніх 

цивілізацій до VШ ст. до н.е. 
Особливості первісного суспільства, його історико-економічна та археологічна 

періодизації. Природа як основний ресурс існування людини. Общинний характер 

господарства, його типи та форми в первісному суспільстві. Привласнюючи господарство. 

Господарська діяльність людини: мисливство, збиральництво, рибальство. Рівень 

розвитку матеріальних знарядь праці та його роль у зменшенні залежності людини від 

природи. Неолітична революція та її передумови. Становлення відтворюючого 

господарства, та його особливості. Осілий спосіб життя. Розвиток землеробства. М.Зібер 

про первісне суспільство. 

Рід, сім’я, домогосподарство, община як первісні господарські спільноти. Поділ 

праці в господарських спільнотах. Відносини реципрокного обміну та редистрибуційного 

розподілу. Формування владного центру господарського життя общини та його функції. 

Община та її роль в господарстві первісного суспільства. Сусідські общини та союзи 

племен як новий рівень самоорганізації первісного суспільства.  

Археологічні пам’ятки господарської діяльності. Первісне господарство та основні 

види господарської діяльності. Трипільська культура. Суспільство трипільської культури 

та особливості його господарської сфери і т.д. 

Природно-кліматичні умови господарської діяльності. Зрошувальне землеробство та 

особливості його суспільної організації. Роль царської влади в розвитку землеробства. Два 

рівня господарства. Господарство царського двору та сільської громади. Найдавніші 



пам’ятки економічної думки Давнього Єгипту та відображення в них господарських 

відносин з приводу організації господарства, землекористування, особливості обміну і 

рабства. 

Природно-кліматичні особливості формування та організація господарства. Роль 

релігійних вірувань в господарській діяльності. Господарство храмових громад 

стародавніх шумерів. Царська “влада-власність”. Закони Хаммурапі як пам’ятка 

економічної думки. 

 

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду 

формування світових  цивілізацій (ХІІІ ст. до н.е. – Vст.. н.е. ) 
Відносне відокремлення людини від общини. Усвідомлення самостійності існування 

і самоцінності людини. Формування власності. Трансформації в суспільно-економічній та 

техніко-технологічній сферах. Початок формування Східної та Західної цивілізацій. 

Виникнення східних держав. Землеробство – головна галузь давньосхідної 

економіки. Соціальна структура суспільства. Система „влада-власність”. Фінансово-

економічні відносини. Рента-податок. Основні напрямки суспільно-економічного 

розвитку, історичні форми господарств та економічна думка Давньої Індії: Артхашастра 

(IV ст. до Р.Х.). 

Соціально-економічний розвиток Китаю (середина І тисячоліття до Р.Х.). Роль 

держави у господарському житті; історичні форми господарств та їх висвітлення у працях 

Конфуція. Виникнення Китайської імперії та реформи власності, влади. Законодавча 

реформа. Пам’ятки економічної думки „Гуаньцзи”. Реформи Ван Мана. 

Особливий тип політичної організації з допущенням індивідуальної власності. 

Відокремлення влади від власності. Давня Греція. Особливості господарського розвитку. 

Міста-держави поліси, їх роль у формуванні Західної цивілізації. Суть античної держави 

та її відмінність від східної держави. Два типи античних держав. Спарта і закони Лікурга. 

Афіни та законодавче забезпечення прав власності. Реформи Солона та їх роль у 

формуванні основ Західної цивілізації. 

Сільське господарство як основа економіки. „Ойкісне” господарство, його суть. 

Ксенофонт як ідеолог „ойкісного” господарства. Основні сфери господарської діяльності 

(сільське господарство, ремесло, торгівля). Поглиблення суспільного поділу праці. 

Розшарування населення. Платон та його ідеальна держава. Висвітлення економічного 

життя Давньої Греції в економічних працях Аристотеля (“Нікомахова етика” та 

“Політика”). Перші теоретичні узагальнення.  

Економічний розвиток Давнього Риму. Елементи товарного господарства. Закони 

ХІІ Таблиць. Землеробство – провідна галузь господарства. Земельна власність та її 

трансформація. Реформи братів Гракхів. Початок люмпенізації населення. Основні форми 

господарств в аграрній сфері (вілла, латифундія). Катон Старший та його „Землеробство”, 

характеристика вілли. Класичне рабство і його трансформація. Варрон та Луцій 

Колумелла про організацію праці рабів (праці “Про сільське господарство”). Криза 

рабовласницької системи та причини загибелі античного світу. 

 

Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в 

умовах ранньофеодальних держав та феодальної роздробленості ( кінець V – XV ст.) 
Обґрунтування етапів еволюції аграрної економіки Західної Європи. Натуралізація 

господарського життя, сільське господарство як його основа. Господарство держави 

франків. Відносини власності. Формування феодального землеволодіння та системи 

„сюзерен-вассал”. Відображення цих процесів у Салічній правді. Основні форми 

феодального землеволодіння (аллод, бенефіций, феод). Католицька церква та її роль у 

господарському житті суспільств західноєвропейської цивілізації. Формування 

церковного землеволодіння та його роль у поширенні умовної форми землеволодіння як 

основи феодальної системи господарства. 



Організація феодального господарства, його форми (сеньйорія, манор) Селянські 

держання та форми селянських господарств (манс, віргата, гуф). Відносини залежності та 

феодальна рента (відробіткова, натуральна, грошова). Безпосередні виробники та їх 

градація. Посилення особистої залежності. Система взаємних зобов’язань між суб’єктами 

феодальних відносин. Висвітлення цих процесів у „Салічній правді” та „Капітулярії про 

вілли”. 

Виникнення середньовічних міст. Корпоративні форми відносин. Комунальні 

революції. Роль середньовічного міста у розвитку товарно-грошових відносин. Цехові 

регламенти як пам’ятка економічної думки середньовіччя. Економічні погляди 

кантоністів. Хома Аквінський. 

Формування давньоруської держави. „Повість минулих літ”. Розвиток феодального 

землеволодіння (вотчина). Форми залежності в господарській сфері (холопи, закупи, 

рядовичі, смерди).  Форми феодальної ренти. Умовна форма феодального землеволодіння 

в українських землях (держава). Особливості формування інститутів фіску. Реформи 

княгині Ольги. Давньоруське місто: спільні та відмінні риси із середньовічними містами 

Західної Європи. Організація ремесла та торгівлі. „Руська правда” про ці процеси. 

Феодальна роздробленість Київської Русі, її наслідки. Галицько-Волинська держава, її 

господарський розвиток. Наслідки татаро-монгольської навали. 

Вплив Польщі та Литви на господарський розвиток українських земель. Форми 

феодального землеволодіння (вотчина, держава). Двори та дворища. Феодальна рента, її 

трансформація. 

 

Тема 5.Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської 

цивілізації ( XVI – перша половина XVII ст. ) 
Вплив цивілізаційних факторів на господарства країн європейської цивілізації в 

період розкладу феодалізму. 

Політичні фактори. утвердження нової форми державного устрою - 

абсолютистської  централізованої монархії. трансформація станово-представницької 

монархії в абсолютизм. принципові зміни у владі-власності. забезпечення влади 

державним апаратом, адміністрацією монархічного двору. зміна ієрархічної  особистісної 

залежності на залежність усіх членів суспільства від короля. економічні функції 

централізованої влади та адміністративні органи їх забезпечення. формування нації як 

суспільного суб’єкту. особливості формування централізованих монархій у Франції та 

Англії, Іспанії і Португалії.  

Соціальні фактори. Зрушення у соціальній структурі населення, формування 

європейського типу шлюбу. Стрімке зростання населення Європи. Швидке зростання 

міського населення. Міста як осередки нових господарських відносин. Зародження нових 

класів: буржуазія (мануфактурники) і пролетаріат (робітничий клас).  

Духовно-культурні фактори. епоха відродження. розкол у католицькій церкві. 

реформація. орієнтація на індивіда як результат духовно-культурних змін в суспільстві. 

Економічні фактори. Передумови виникнення ринкової економіки: витіснення 

натурального господарства товарним, поглиблення товарно-грошових відносин і 

розширення торговельних зв’язків. Розвиток елементів продуктивних сил. 

Зовнішня експансія як наслідок функціонування абсолютистських монархій. 
Об’єктивна необхідність Великих географічних відкриттів. Основні передумови великих 

географічних відкриттів: економічні, політичні, науково-технічні. 

Меркантилізм – економічне учення про господарство централізованої держави. 

Характеристика раннього (монетарного) та пізнього меркантилізму. Т.Мен, Дж.Ло, 

Дж.Стюарт, Ж.Б.Кольбер, А.Монкретьєн, А.Серра. Кольберізм та протекціонізм як 

практичні вияви політики меркантилізму. “Економічна таблиця”  Ф. Кене - перша 

макроекономічна модель цілісного господарства. 



„Революція цін” та її вплив на господарський розвиток країн Європи. Колоніалізм 

епохи первісного нагромадження капіталу. Створення перших колоніальних імперій - 

іспанської і португальської.  Економічний розвиток країн Європи - Англії, Португалії та 

Іспанії - після отримання  колоніальних здобутків. Роль релігії  та влади  у господарському 

розвитку цих країн. 

Перехід від дрібного товарного до великого масового виробництва. Процес 

первісного нагромадження капіталу. Первісне нагромадження капіталу в Англії. Його 

особливості в інших європейських країнах. Основні джерела нагромадження капіталів.  

Істотні зміни в господарстві країн під впливом первісного нагромадження капіталу. 

Соціальні зрушенняяк результат первісного нагромадження капіталу. Ускладнення 

класової структури суспільства.  

Економічна думка періоду первісного нагромадження. Фізіократи. Ф.Кене, Ж.Тюрго. 

Вільям Петті як економіст перехідного періоду та критик меркантилістської доктрини. 

П’єр де Буагільбер.  

Розклад феодального господарства Передумови індустріалізації господарства та 

зародження інститутів ринкової економіки.  Зміни у сфері матеріального виробництва, 

стані та характері розвитку продуктивних сил. Розвиток науки і техніки. Зростання ролі 

середньовічних міст у зародженні ринкової економіки в Європі. Еволюція цехового 

господарства. Господарські форми, орієнтовані на товарно-грошові форми взаємодії. 

Мануфактура та її види. 

Подальший розвиток обміну, зміни у фінансовій сфері. Інтенсифікація 

сільськогосподарського виробництва. Нові форми господарств в аграрній сфері. 

 

Тема 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав 

( друга половина ХVII ст. – перша половина ХІХ ст.) 
Буржуазно-демократичні революції та звільнення людей від особистої залежності. 

Формування нової соціальної структури суспільства. Промисловий переворот, його суть і 

значення для розвитку ринкового господарства.   Формування інститутів ринкової 

економіки. Інститут приватної власності. Система вільної конкуренції. Форми 

господарства  національних економік: мануфактура, фабрика, акціонерні товариства, 

домогосподарства, фермерське господарство. Роль і місце національної держави в 

ринковій економіці. Освітня революція. Її суть і значення для ринкових перетворень.   

 Класична  економічна теорія. Економічне вчення А.Сміта як перша спроба 

системного аналізу ринкової економіки. Відображення особливостей  розвитку ринкової 

економіки на початку ХІХ ст.  представниками критичного напряму та соціалістами - 

утопістами. Історична школа. Марксистська економічна теорія. 

Генезис ринкового господарства в Англії. Аграрна і промислова революції. Поділ 

праці  та виникнення нових форм господарювання. Формування ринкової інфраструктури. 

Дослідження основних проблем ринкового господарства в працях А.Сміта, Д.Рікардо та 

Дж.С.Мілля. 

Особливості ринкового господарства у Франції. Парцелярна система. Панування 

дрібної промисловості. Становлення економіки лихварського типу. Ж.Б.Сей та Ф.Бастіа 

про ринкову економіку.  

Формування ринкового господарства в Німеччині. Причини економічного 

відставання. Аграрні реформи. Особливості промислового перевороту та становлення 

великої промисловості в Німеччині. Роль держави у формуванні ринкового господарства. 

Зародження системи національної політичної економії у працях Ф.Ліста. Історична школа. 

Етапи розвитку та особливості дослідження національного господарства. 

Особливості становлення ринкових відносин  в США. Початок промислової 

революції та роль Громадянської війни у її завершенні. Значення ліберальної економічної 

теорії Г.Ч. Кері в становленні капіталістичних відносин у країні. 

Економічна політика Б.Хмельницького. Еволюція форм землеволодіння. Елементи 



меркантилізму в універсалах, „Стверджувальних грамотах” та міжнародних угодах 

Б.Хмельницького, у статтях Переяславської угоди 1654 р. Економічний розвиток 

Запорізької Січі. Посилення позицій козацько-старшинської верхівки. 

Підвищення агрокультури. Розвиток ремесла. Виникнення нових міст; зростання 

міського населення. Зародження мануфактурного виробництва. Зрушення у внутрішній та 

зовнішній торгівлі. 

Економічна політика Петра І та її вплив на економіку України. Економічні погляди 

Ф. Прокоповича. Відбиття у них принципів та практики „освіченого абсолютизму”. 

Трактування завдань економічної політики уряду з позицій меркантилізму. 

Остаточне закріпачення селян в Лівобережній Україні у другій половині XVIII ст. 

Зміна правового статусу козацтва. Економічні платформи депутатів від різних верств 

козацтва у „Колегії з укладання нового уложення” до Катерини ІІ (1767-1768), 

„Торчинському маніфесті” (1767) та „Універсалі до селян” (1768). 

Посилення зв’язків поміщицьких господарств з ринком. Зростання панщини. 

Поглиблення соціального розшарування селян та козаків. Колонізація Запоріжжя та 

Причорноморських степів. Подальший розвиток мануфактурної промисловості. Вотчинна, 

посесійна та орендна мануфактури. Об’єднання фінансової системи Лівобережної України 

з фінансовою системою Росії. 

Економічні погляди Я.Козельського як відображення економічного розвитку, 

розуміння ним економічних категорій – праці, капіталу, прибутку, відтворення, власності 

та ін. Соціально-економічні уявлення видатного українського філософа Григорія 

Сковороди. Філософсько-етичне трактування ним економічних явищ – праці та розподілу 

її результатів, власності та принципів управління нею тощо. Започаткування засад 

демократичної течії української суспільної думки. 

Економічний занепад українського Закарпаття. Економіка Галичини та Буковини під 

владою Австрії. Реформи Йосипа ІІ, їх економічний зміст. 

Розвиток товарності сільського господарства; збезземелення селянства та еволюція 

форм феодальної ренти в першій половині ХІХ ст. Визрівання передумов скасування 

кріпацтва. Відображення цих процесів у суспільно-економічній думці. Поширення ідей 

економічного лібералізму в українській економічній літературі: економічні погляди 

В.Каразіна, М.Балудянського, Т.Степанова, І.Вернадського, Д.Журавського. 

 

Тема 7.Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період 

монополістичної конкуренції (друга половина  ХІХ початок ХХ ст. ) 

Світова економічна криза останньої чверті ХІХ ст. Нові тенденції у розвитку 

господарства. Структурні зміни в економіці. Перехід від системи вільної конкуренції до 

монополії. Розвиток акціонерної форми організації господарства. Зміни зовнішньої 

політики провідних держав. Жорсткий протекціонізм. Економічна експансія. 

Маржиналістська революція та її зв’язок зі змінами у світовому господарстві. Австрійська 

школа граничної корисності (К. Менгер, Ф. Візер, Е Бем-Баверк). 

Роль політичного об’єднання Німеччини в її економічному зростанні. Особливості 

промислової структури. Державний капіталізм. Соціальний напрямок у політичній 

економії як передумова появи інституціоналізму. 

США – реальний лідер світової економіки. Причини та фактори зростання 

американської економіки. Місце США у світовому господарстві. Американська школа 

маржиналізму, Дж. Б. Кларк. Зародження інституціональної теорії в США. Соціально-

психологічний інституціоналізм Т. Веблена; соціально-правовий інституціоналізм Дж. Р. 

Коммонса; кон’юктурно-статистичний інституціоналізм В. Мітчелла. 

Особливості англійської економіки в період монополістичної конкуренції. 

Кембриджська школа. Економічна теорія А. Маршалла. Синтез післярікардіанської 



політекономії і маржиналізму. Розвиток неокласичної традиції у працях А. Пігу та Р. 

Хоутрі. 

Уповільнення темпів економічного зростання Франції та особливості її економіки. 

Протиріччя розвитку французької господарської системи та її відображення в роботах 

представників математичної школи. 

 

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки 

економічної думки України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 
Економічні передумови та сутність реформ 1848 р. та 1861 р. Характерні зміни у 

відносинах власності та соціальній структурі суспільства. Завершення промислового 

перевороту.  Виникнення нових господарських форм: акціонерні товариства, 

монополістичні організації. Формування банківської системи  ринкової економіки. Вплив 

цивілізаційних чинників на розвиток господарської сфери суспільства. Іноземний капітал 

в українській промисловості. Роль держави у регулюванні економічного розвитку 

України. Казенні замовлення, митна політика. Колоніальний характер української 

економіки.  

Вплив ідей німецької історичної школи на розвиток теоретичних досліджень в 

Україні. Марксистська течія в українській економічній думці. М.Зібер. Проблеми 

ринкового розвитку у працях І.Вернадського, С.Подолинського. Київська психологічна 

школа. М.Бунге та його послідовники про розвиток національної економіки. 

Демократична економічна думка представників Галичини. М.Павлик, І.Франко, 

М.Драгоманов. 

Високий ступінь монополізації виробництва. Виникнення фінансового капіталу. 

Відображення нових економічних явищ в концепціях українських економістів. Стримуючі 

фактори у розвитку ринкових інститутів в сільському господарстві України на зламі ХІХ-

ХХ ст. Роль селянської громади.  Столипінська аграрна реформа. Її сутність та вплив на 

розвиток ринкових відносин у сільськогосподарській галузі.  Аграрні проблеми та  ідеї 

кооперації у працях М.Левицького, Т.Осадчого, Ф.Щербини, Б.Мартоса та ін. 

Становлення інституціональної наукової традиції в українській економічній думці. 

Формування неокласичного напряму.  Теорія цінності та економічної кон’юнктури 

М.Тугана-Барановського. Економіко-математичні дослідження Є.Слуцького. Місце 

української економічної думки в світовій економічній теорії.  

 

Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно – 

монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша половина ХХ 

ст.) 
Завершення формування світового господарства. Основні етапи його розвитку.  Нові 

явища в соціально-економічному житті провідних країн світу на початку ХХ ст. та 

посилення державно-монополістичних тенденцій. Їх відображення в теоріях імперіалізму 

(Дж.А.Гобсон, Р.Гільфердинг, К.Каутський, В.І.Ленін) та концепціях ринку, 

монополістичної (Дж.В.Робінсон, Е.Чемберлін) та ефективної конкуренції 

Й.А.Шумпетера. Форми господарства та особливості їх взаємодії з суспільними та 

економічними підсистемами цивілізації.  Основні суперечності між великими державами. 

Початок боротьби за переділ світу. 

Світове господарство напередодні Першої світової війни.  Економічні причини та 

наслідки Першої світової війни. Дезорганізація структури світового ринку у роки війни. 

Економічні аспекти Версальської угоди. Праця Дж.М.Кейнса “Економічні наслідки 

Версальської угоди”. Плани Дауеса та Юнга. Формування етатистської системи 

господарських відносин. Вплив цивілізаційних факторів на систему повоєнних 

економічних відносин. Повоєнна криза. Основні фактори стабілізації 1924-1929 рр. 

Інституціональний напрям економічної думки як обгрунтування соціального контролю 

суспільства над економікою. 



“Велика депресія” 1929-1933 рр. та її вплив на розвиток країн Європейської 

цивілізації та США. Становлення різних систем макроекономічного регулювання в 30-ті 

роки. “Новий курс” Ф.Рузвельта та його теоретична основа. Застосування економічних, 

організаційно-правових та організаційно-інституціональних методів державного 

регулювання економіки. Нацистський варіант реформування економіки. Примусова 

монополізація промисловості. Регулювання трудових відносин. Мілітаризація економіки і 

її роль в господарському відродженні Німеччини. Неоліберальні теорії державного 

регулювання економіки.  

Основні напрямки економічної думки у 20-40 рр. ХХ ст. Виникнення кейнсіанства. 

Теоретична система Дж.М.Кейнса. Трактування Дж.М.Кейнсом причин порушення 

ринкової рівноваги. Економічна програма Дж.М.Кейнса. Державне регулювання 

економіки. Основні важелі державного впливу на економіку. Розповсюдження 

кейнсіанства і його особливості в різних країнах. Господарство Англії і Франції 30-х рр. 

ХХ ст. План економії Дж.Мея. Економічна політика “Народного фронту” у Франції.  

Світове господарство в роки Другої світової війни. Методи воєнно-господарського 

регулювання. Економічні підсумки світової війни: матеріальні, демографічні, соціальні. 

Реконверсія та демонтаж системи воєнного регулювання економіки. 

 

ЗМ 10.Тема 10. Розвиток національних економік країн європейської цивілізації в 

системі світового господарства під впливом науково-технічної  революції (друга 

половина ХХ ст.) 

Фундаментальні зрушення у світовій системі господарства та їх вплив на 

національні економіки. Формування та розвиток нової монетарної системи (Бреттон-

Вудська угода). Утворення та функціонування наднаціональних фінансових організацій 

(МВФ, МБРР). Монетарні та фінансові наслідки нафтової кризи. Монетаризм М. 

Фрідмена в антиінфляційній політиці.  

Науково-технічний прогрес і НТР та їх вплив на розвиток світової системи 

господарства та національних економік. „Зелена революція”. Дослідження суті НТР у 

працях провідних авторів.  

Інтернаціоналізація світової системи господарства. Наднаціональні міжнародні 

утворення як фактор нового режиму взаємодії між національними економіками. 

Утворення та розвиток ЄЕС. Римський клуб та проблема світового споживання. 

Лібералізація зовнішньої торгівлі у післявоєнний період. План Маршалла та його 

значення. Дослідження проблем економічної інтеграції Р. Ліпсі, Я.Тінбергена, Б. Баласси 

та ін.  

Напрями реалізації ідеї людино центризму. Процес активної соціалізації суспільств 

Західної цивілізації, вибудовування системи державних гарантій та реалізації прав 

громадян. Утворення та діяльність Організація об’єднаних націй (ООН) та Міжнародної 

організації праці (МОП). Позиціонування сім’ї та фірми у статусі виробника суспільних 

благ. Політика економічного зростання та антикризова політика. Утвердження нових та 

розвиток існуючих економічних інститутів. Основні напрями розвитку економічної думки 

у повоєнний період. Кейнсіанство та кейнсіансько-неокласичний синтез. Неокласичний 

напрям, неолібералізм та неоконсерватизм. Неокейнсіанство, посткейнсіанство та нове 

кейнсіанство. Інституціональний напрям. 

Становлення та утвердження основних моделей змішаних ринкових економічних 

систем.: соціально-орієнтована, ліберальна, корпоративна. Модифікація ринкової системи 

в напрямі державного регулювання та її фактори. Підвищення статусу та активізація ролі 

держави. Особливості координації в напрямі витіснення стихії ринку та урахування 

інтересів усіх прошарків населення. Різновиди змішаних ринкових економічних систем у 

окремих країнах. Типологізація економічних систем у поясненні М. Шніцера, Дж. 

Гелбрейта, Л. Туроу. Змішана економіка кейнсіанської платформи у Англії. Індикативне 

планування у Франції та теоретичне обґрунтування державного дирижизму Ф. Перу. 



Доктрина соціальної ринкової економіки А. Мюллера-Армака. „Середній шлях” Швеції. Г. 

Мюрдаль, Е. Дамен. Роль держави у стимулюванні науково-технічного прогресу в 

обґрунтуванні В. Ростоу. Відродження ліберальних традицій. Ф. фон Хайєк.  

Економічне зростання у повоєнний період. Неокейнсіанські теорії економічного 

зростання. Модель економічного зростання Харрода-Домара. Економічне зростання у 

Німеччині. Л.Ерхард. Економічний розвиток Англії. Економічна політика голлізму у 

Франції. Економічне зростання в США та Японії. Неокласичні моделі економічного 

зростання. Модель економічного зростання Р. Солоу. Кейнсіанська теорія циклічних 

коливань і заходи державної антициклічної політики Е. Хансена. Кейнсіансько-

неокласичний синтез та його вираження у багатофакторній моделі економічного 

зростання Хікса / Хансена. Інституціональна теорія економічного зростання С. Кузнеця. 

Причини поглиблення криз національних економік у 70-80-ті роки ХХ ст. та їх 

відображення у економічній думці.. Актуалізація неокласики в економічній думці. 

Неоконсервативні реформи державного регулювання: „тетчеризм” у Великобританії та 

„рейганоміка” у США. Економічна теорія пропозиції (А.Лаффер, Дж. Гільдер) і податкова 

реформа у США (Р.Рейган). Доцільність обмеження державного регулювання ринкової 

системи та необхідність загальної ринкової лібералізації як висновок теорії раціональних 

очікувань (Р.Мут, Р.Лукас, Т. Сарджент, Н.Уоллес). Особливості посткейнсіанства. 

Пріоритети теоретичного аналізу та макроекономічної політики нового кейнсіанствау 80-х 

рр. ХХ ст. 

Корпоративні форми господарств та їх наукове обґрунтування у 50-70-ті роки ХХ ст. 

Розвиток корпорації у повоєнний період та її місце у системі національної економіки. 

Типологізація корпорацій за О. Вільямсоном. П. Друкер та його дослідження суті 

корпорації. „Зріла корпорація” Дж. Гелбрейта. Основні моделі корпорації: американська, 

європейська (континентальна) та японська. Суспільний статус людини в корпоративному 

середовищі. Концепції „дифузії власності” (А.Берлі, Дж.М. Кларк, Т.Карвер) і 

„управлінської революції” (П.Друкер, Дж.Бернхем, Т.Ніколс) в обґрунтуванні відносин 

власності. Транснаціоналізація у еволюції світогосподарських процесів. Сутність та 

значення транснаціональних корпорацій (ТНК). 

 

Тема 11.Світове господарство  та основні напрямки економічної думки на етапі 

інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ-початок  ХХІ ст. )  
Посилення інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства. Суть 

глобалізації та її причини. Характеристика економічної складової глобалізації. Вплив 

глобалізації політичного та культурного життя на національні господарства. Зрушення в 

галузевій структурі провідних країн світу. Форми державного регулювання економіки. 

Транснаціональні корпорації. Військово-промисловий комплекс та зростання воєнних 

витрат. Міжнародні економічні організації та їх вплив на національні економічні 

інститути. Світові цінності та їх влив на національні економіки.  

Суть та наслідки інформаційно-технологічної революції кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Постіндустріальна економіка. Основні риси постіндустріального суспільства та 

постіндустріальної економіки. Зміна ролі матеріальних факторів виробництва. Зростання 

ролі інформації та знань як основного ресурсу господарської діяльності та перехід до 

інформаційно-технологічної революції. Зміна галузевої структури виробництва та 

структури зайнятості. Сервісно-інформаційна економіка. Вплив високотехнологічного 

наукоємного виробництва на розвиток традиційних галузей. 

Еволюція інституціоналізму наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. та його місце в 

структурі сучасної світової економічної думки. Теоретико-методологічні особливості 

сучасного інституціоналізму. Теорія постіндустріального суспільства та її 

основоположники О. Тоффлер, Д. Белл, Дж. Ґелбрейт, К. Боулдінг, Р. Арон, А. Турен, Ж. 

Фурастьє, М. Кастельс).  

Взаємодія національних економік та їх суб’єктів у світовому економічному 



середовищі. Розвиток світової економіки за умов інформаційно-технологічної революції 

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Зміни в інтеграційних процесах. Вплив глобалізації на 

інтеграційні процеси. Характер взаємодії в рамках світової системи господарства: 

нееквівалентність обміну, нова поляризація, гегемонізм, диктат, силовий вплив.  

Особливості міжнародної торгівлі та інститути, що її забезпечують. ГАТТ-СОТ. 

Міжнародні фінансові взаємодії: фондові біржі, рух капіталу, міжнародні інвестиції тощо. 

Міжнародна виробнича взаємодія: ТНК, пули, бізнес-групи, кластери тощо.  

Новий характер праці за сучасних умов та зміна сутності споживання. Зміна місця та 

ролі людини в сучасних виробничих процесах. Новий характер мотивації та стимулів 

діяльності людини в сучасних умовах. Зміна вартісних відносин у сучасному виробництві.  

Еволюція корпоративної форми господарювання. Корпорація за сучасних умов та 

становлення постіндустріальної корпорації. Інтелектуальні працівники як основна частина 

персоналу сучасних корпорацій. Асоційований тип діяльності та його переваги за умов 

сучасного виробництва. Подальша еволюція корпорації та поняття компанії, що 

навчається, віртуальної та креативної компанії. Транснаціональні корпорації як ознака і 

характерна риса сучасного господарства.  

Неоінституціональна економічна теорія як відображення функціонування 

постіндустріальної економіки Теорія постекономічного суспільства В. Іноземцева. 

 

Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної  

системи  та його  трактування в економічній думці. 
Партійно-державна диктатура як тип управлінської системи. Відносини власності. 

Планово-директивна господарська система та відносини господарюючих суб’єктів. 

Соціальні відносини. Культура та ідеологія. 

Запровадження політики „воєнного комунізму ” її основні риси та соціально-

економічні заходи. Особливості взаємодії господарських одиниць між собою. 

Нова економічна політика як система регульованої ринкової економіки. Відновлення 

ринку і ринкових відносин та їх роль у відбудові економіки України. Шляхи відбудови 

промисловості та сільського господарства. Дискусії в українській економічній літературі 

щодо форм організації промислового і сільськогосподарського виробництва, ролі 

кооперації, форм власності тощо. Відродження фінансово-кредитної системи. Грошова 

реформа 1922-1924 рр. Участь українських економістів в обґрунтуванні концептуальних 

засад грошової реформи. 

Українська економіка у складі СРСР. Вплив на господарство України 

централістської економічної політики, позаекономічних методів управління та 

перерозподілу матеріальних та фінансових ресурсів. Відображення політики господарства 

України у працях Л.Яснопольського, М.Волобуєва та ін. 

Становлення директивної системи плануванню. Основи планової системи: державна 

власність на ресурси, характер взаємодії між господарюючими суб’єктами та державою. 

Політика індустріалізації. Основні етапи індустріалізації, їх характерні риси. 

Труднощі й суперечності розвитку сільського господарства в умовах 

індустріалізації. Суцільна примусова колективізація та одержавлення різних форм 

кооперації. Голодомор в Україні у 1932-1933 рр. як прояв антигуманної сутності 

командно-адміністративної системи. 

Основні підсумки соціально-економічного розвитку України в роки довоєнних 

п’ятирічок та її роль в економіці СРСР як основи союзного ВПК. 

Завершення формування адміністративно-командної економічної системи. 

Господарство України в роки війни та повоєнної відбудови. Джерела відбудови народного 

господарства України, відновлення його довоєнної структури. Голод 1946-1947 рр. 

Грошова реформа 1947 р. Колективізація та індустріалізація західноукраїнських земель. 

Утвердження офіційного напрямку в економічній науці. Характер і зміст теоретичних 



досліджень (проблеми планування, дії закону вартості в умовах соціалізму, визначення 

основного економічного закону соціалізму тощо), сучасна їх оцінка. 

Економічні перетворення періоду “хрущовської відлиги”.Україна в умовах кризи 

радянської тоталітарної системи. Зміни в аграрному секторі та їх обґрунтування в 

українській економічній літературі другої половини 50-х - початку 60-х років. Економічні 

перетворення в інших галузях народного господарства. Спроби теоретичного 

обґрунтування проблем НТП, ефективності виробництва та зростання продуктивності 

праці, розміщення продуктивних сил в  українській економічній літературі середини 50-х - 

початку 60-х років. 

Перехід до територіальної системи управління (раднаргоспи). Соціально-економічна 

політика у 50-ті - першій половині 60-х років. Загострення соціально - економічної 

ситуації на початку 60-х років. Дискусії щодо шляхів та напрямків реформування в 

радянській економічній літературі. 

„Косигінська реформа”: передумови та основні напрямки, їх теоретичне 

обґрунтування в українській радянській економічній літературі 60-х – першої половини 

70-х років. Спроби використання економічних важелів у радянську економічну систему в 

другій половині 60-х років. Відновлення галузевої структури управління. Удосконалення 

директивного планування. Госпрозрахунок. Посилення централізованої системи 

розподілу. Дослідження проблем закономірностей суспільного розвитку, власності, 

суспільного виробництва. Спроби переглянути засади товарно-грошових відносин. 

Зниження ефективності командно-адміністративної економічної системи у 70-ті – 

першій половині 80-х років та проблеми вдосконалення господарського механізму 

структура народногосподарського комплексу України. Екологічна криза. Вичерпання 

ресурсного та матеріального потенціалу. „Залишковий" принцип розв'язання соціально-

економічних проблем. Висвітлення питань вдосконалення господарського механізму як 

основного напрямку наукових досліджень. 

„Перебудова" як спроба переходу до регульованої ринкової економіки. 

Проголошення політики прискорення та інтенсифікації. Спроби радикальної перебудови 

економічної системи: трансформація форм власності, відмова від жорстко директивного 

планування. Криза марксистсько-ленінської економічної теорії. Посилення відцентрових 

тенденцій в радянській економіці. 

 

Тема 13.Формування засад ринкового господарства в Україні  (90-ті роки ХХ 

ст.) 
Проголошення суверенітету (16.06.1990) та незалежності (24.08.1991) України. 

Проблеми перебудови української економіки та їх оцінка в економічній літературі.  

Початок структурної перебудовита формування ринкових інститутів. Пошук 

теоретичних засад радикального реформування. Монетарні та інші концепції, 

обґрунтування їх застосування українськими економістами. 

Проголошення курсу на державно регульовану, соціально спрямовану економіку. 

Вдосконалення ринкового інституційного середовища. Основні напрямки теоретичних 

розробок – питання ринкової трансформації в економіці України та їх ефективність, а 

також її структурна перебудова. Аграрна реформа, її основні етапи. Позитив та недоліки. 

Теоретичне обґрунтування. Формування основних засад ринкової економіки в Україні. 
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Інформаційна база для складання перевідного іспиту з дисципліни 

«Мікроекономіка» 

 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 

Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки. Проблема 

обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Макро- та мікроекономіка як найважливіші 

складові сучасної теоретичної економіки. 

Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки. Предмет курсу, 

суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікро- рівні. Методологія мікроекономічного 

аналізу. Мікроекономічні моделі. Нормативна і позитивна мікроекономіка.  

Мета, завдання і зміст дисципліни. Мета та завдання дисципліни. Взаємозв’язок з 

іншими дисциплінами. 

 

Тема 2. Теорія граничної корисності й поведінка споживача 

Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. Економічні блага. Потреби, 

види потреб. Поняття корисності, сукупна та гранична корисність. 

Закон спадної граничної корисності блага. Процес споживання та динаміка зміни 

сукупної та граничної корисності. Перший закон Госсена – закон спадної граничної 

корисності блага. 

Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Поняття «рівновага споживача». 

Модель споживання набору благ. Другий закон Госсена – принцип досягнення 

раціонального вибору та рівновага споживача. 

 

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача 

Вибір споживача з ординалістських позицій. Вподобання та привабливість, 

вподобання та вибір. Припущення щодо системи вподобань споживача.  

Криві байдужості, їх властивості. Криві байдужості як спеціальний інструментарій 

мікроекономічного аналізу. Гранична норма заміни благ. 

Бюджетна лінія. Бюджетне обмеження і можливості споживача. Поняття «нахилу 

бюджетної лінії». Вплив зміни доходу споживача та зміни цін на товари на розміщення 

бюджетної лінії. 

Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору. Рівновага 

споживача: економічна, графічна інтерпретація. Різні випадки досягнення рівноваги. 

 

Тема 4. Аналіз поведінки споживача 

Реакція споживача на зміну його доходу. Зміна оптимального стану споживача в 

результаті зміни його доходу. Лінія «доход-споживання». Нахил лінії як свідчення 

відношення споживача до благ. Поняття «повноцінних» і «неповноцінних» благ. Крива 

Енгеля. 

Реакція споживача на зміну цін товарів. Зміна вибору споживача в результаті зміни 

цін товарів. Лінія «ціна-споживання». Траєкторія розвитку споживання як результат 

зниження цін. Побудова лінії індивідуального попиту споживача. 

Ефект заміщення та ефект доходу. Визначення умов моделі, що аналізується: 

зменшення ціни одного з товарів за незмінних цін на інші товари та незмінного доходу 

споживача. Розкладання сукупної зміни обсягу попиту на дві складові: ефект доходу та 

ефект заміщення. Одно- та різнонаправлений вплив ефектів. Парадокс Гіффена.  

Надлишок споживача. «Надлишок споживача» як своєрідний розрив між загальною 

корисністю та загальною економічною вартістю. Сукупний надлишок споживачів. Зміна 

надлишку і втрати в результаті введення податків на товари. Додатковий податковий 

тягар. 

 

 



Тема 5. Попит і пропозиція, їх взаємовідносини 

Попит і закон попиту. Ринковий попит як сума індивідуального попиту всіх 

споживачів певного товару. Функція попиту. Закон попиту та його пояснення базовими 

положеннями теорії поведінки споживача. Аналіз зміни попиту загалом та величини 

(обсягу) попиту. 

Пропозиція і закон пропозиції. Функція пропозиції. Закон пропозиції. Аналіз змін 

пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції. 

Взаємодія попиту і пропозиції. Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної 

ціни та рівноважної кількості товару. Вплив змін попиту й пропозиції на стан рівноваги, 

рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Сталість і динамічність 

ринкової рівноваги. Часткова та загальна рівновага. Ефект зворотного зв’язку. 

Еластичність попиту і пропозиції. Концепція еластичності взаємозв’язаних 

показників. Еластичність попиту за чинниками впливу: за власною ціною блага, за ціною 

взаємодоповнюючого або взаємозамінюваного блага (перехресна еластичність), за 

доходом. Взаємозв’язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності. Фактори, 

які впливають на цінову еластичність попиту. 

Еластичність пропозиції за власною ціною. Взаємозв’язок між ціною та валовим 

виторгом за різної еластичності. Фактори які впливають на цінову еластичність 

пропозиції. 

 

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства 

Підприємство як суб’єкт та виробничо-ринкова система. Спрощена схема ринково-

виробничої системи. Загальні ознаки, які властиві підприємствам. Цілі виробничої 

діяльності підприємства 

Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Спрощена схема ринково-

виробничої системи (вхід, процесор, вихід). Підприємство як споживач ресурсів. Фактор 

часу і періоди у функціонуванні підприємства: миттєвий, короткостроковий та 

довгостроковий. Поняття і параметри виробничої функції.  

Виробнича функція з одним змінним фактором. Сукупний, середній та граничний 

продукт. Правило спадної віддачі (продуктивності) змінного фактору виробництва. Стадії 

виробництва у короткостроковому періоді. Фази, які проходять криві сукупного та 

граничного продукту. Обґрунтування управлінських рішень щодо розширення та 

згортання виробництва.  

Виробнича функція з двома змінними факторами. Взаємозамінність факторів 

виробництва. Крива однакового продукту: ізокванта. Карта ізоквант. Гранична норма 

технологічної заміни капіталу працею.  

 

Тема 7. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника 
Оптимальне співвідношення факторів виробництва. Сполучення факторів 

виробництва для випуску певного обсягу продукції з найменшими витратами. Правило 

мінімізації витрат. Сполучення факторів виробництва для одержання максимального 

прибутку. Поняття вартісного граничного продукту. Правило максимізації прибутку. 

Оптимум виробника. Лінія однакових витрат: ізокоста. Карта ізокост. Вибір 

комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. 

Спільний графік однакового випуску і однакових витрат. 

 Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми: лінія єкспансії. Залежність 

оптимального рівня виробництва від зміни цін на ресурси. 

Віддача від масштабів виробництва. Збільшення випуску за рахунок пропорційного 

нарощування обсягів ресурсів. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від 

масштабу. Причини позитивного та негативного ефекту від масштабу. 

 

  



Тема 8. Витрати виробництва 

Явні та альтернативні витрати виробництва. Поняття витрат виробництва та 

поділення їх на явні та неявні. Безповоротні витрати. Економічний та бухгалтерський 

підходи до визначення витрат. Поняття нормального прибутку фірми. Економічний та 

бухгалтерський прибуток. 

Витрати виробництва за короткостроковий період. Постійні та змінні витрати та їх 

графіки. Середні та граничні витрати виробництва та їх графіки. Типовий характер зміни 

витрат за короткостроковий період. Зв’язок між продуктивністю факторів виробництва та 

виробничими витратами.  

Витрати у довгостроковому періоді. Криві довготривалих витрат виробництва як 

такі, що огинають криві короткострокових витрат. Довгострокові граничні витрати 

виробництва. Типовий характер зміни довгострокових витрат виробництва. Вплив ефектів 

масштабу на криву довгострокових середніх витрат. Види кривих довгострокових витрат. 

Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. 

 

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції. 

Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики. Ознаки досконалої 

конкуренції. Умови формування ринку досконалої конкуренції.  

Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді. Визначення 

оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умов зміни 

ринкової ситуації. Пропозиція фірми і галузі в короткостроковому періоді. Рівновага 

фірми та галузі. 

Ринок досконалої конкуренції у довгостроковому періоді. Рухомість ринкового 

попиту й пропозиції. Пропозиція фірми в довгостроковому періоді. Тривала рівновага 

підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки. 

 

Тема 10. Монопольний ринок. 

Модель чистої монополії та її характеристики. Ознаки чистої монополії. 

Економічні, адміністративні та правові бар’єри вступу до ринку. Монополія і монопольна 

влада. Різновиди монополій.  

Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах. Крива 

попиту та граничного доходу монополіста. Вплив на поведінку монополіста цінової 

еластичності попиту. Вибір монополістом ціни й обсягу виробництва. Визначення 

монопольної ціни. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді. Цінова 

дискримінація, умови  її застосування та наслідки. 

Особливості функціонування реальних монополізованих ринків. Аналіз поведінки 

реальних монополій. Економічні наслідки монополізації галузі. Потреба державного 

регулювання монополії, антимонопольна політика. 

 

Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція. 

Основні ознаки олігополії. Нечисленність підприємств в олігополістичних галузях. 

Загальна взаємозалежність олігополістів. Однорідність або диференційованість продукту. 

Високі бар’єри для вступу до галузі. 

Теоретичні моделі олігополії. Олігополістчна взаємозалежність і еволюція способу 

дій учасника ринку. Модель дуополії Курно Курно та Бертрана як відображення ринкової 

поведінки початківця. Узагальнення моделей дуополій за Скельбертом. Негнучкість цін за 

умов олігополії. Ламана крива попиту. 

Особливості організації олігополістичного ринку. Взаємозалежність олігополістів і 

схильність до змови. Таємні змови, мовчазні згоди і легальні угоди. Олігополістичне 

ціноутворення: на основі відчуття коштовності товару, модель «витрати плюс». Нецінова 

конкуренція. 



Ефективність олігополії. Суспільна оцінка олігополістичного ринку. Дві точки зору 

на економічні наслідки олігополії. 

Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. Ознаки монополістичної 

конкуренції. Умови вступу до галузі. Спосіб дій монополістичного конкурента. 

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Еластичність попиту. Визначення 

оптимального обсягу виробництва та цінова політика. Умова досягнення і підтримання 

беззбитковості в довгостроковому періоді. 

Нецінова конкуренція. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. 

Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки та загрози. Вплив рекламної 

діяльності на обсяг виробництва і витрат фірми. 

Ефективність монополістичної конкуренції. Суспільна ціна монополістичної 

конкуренції. 

 

Тема 12. Ринок  факторів виробництва 

Похідний попит. Взаємозв’язок ринків продукту та факторів виробництва. Попит 

на продукт та попит на фактори виробництва. Взаємозв'язок ринків продукту та факторів 

виробництва. Попит на ресурси відповідно до теорії граничної продуктивності. Вартісний 

граничний продукт та ціна фактора. Вплив різновиду структури ринку продукту на 

похідний попит.  

 Індивідуальний та ринковий попит на фактори виробництва. Зміна обсягу попиту та 

попиту загалом. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Фактори впливу на 

еластичність попиту на ресурс виробництва. 

Ринкова пропозиція праці. Ринок праці. Праця як фактор виробництва. Суть та 

особливості використання поняття заробітної плати. Номінальна та реальна ставка 

заробітної плати. Двоякий характер ринку праці. Ринкова пропозиція послуг праці. 

Рівновага на ринку праці. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. 

Обґрунтування рішення про найом.  

Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Модель монопсонії. Характерні риси 

монопсонії. Граничні витрати монопсоніста на працю. Попит на працю та монопольна 

рівновага. Обґрунтування рішень про найом. Олігопсонічний ринок праці, його 

особливості. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної 

плати. Двостороння (двобічна) монополія та визначення реального рівня заробітної плати. 

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання: форми 

капіталу. Рух капіталу та капітальні фонди. 

Попит та пропозиція капіталу. Поняття вибору у часі. Оптимальний вибір. Ринок 

капіталу. Види процентних ставок. Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної 

ставки за рівноважної ціни капіталу. 

Вступ до аналізу інвестиційних рішень Поняття дисконтової величини. Показники 

теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень. Критерій чистої 

сьогоднішньої цінності. Інвестиційне рішення. 

Ринок землі. Особливості землі як фактору виробництва. Особливості формування 

пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна 

землі як капіталізована рента. 

 

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту 

Поняття ринкової рівноваги, її аналіз. Часткова та загальна рівновага. Необхідність 

визначення ринкової системи як цілого, дослідження взаємодії та взаємозалежності її 

частин. Аналіз загальної рівноваги, його етапи. Ефект зворотного зв'язку.  

Ефективність в обміні. Необхідність та вигоди ринкового обміну. Порівняння 

граничних норм заміщення для пар товарів, що обмінюються. Діаграма Еджворта. 

Ефективність при обміні. Крива контрактів. Парето-ефективний розподіл. Крива 

можливостей споживачів. Загальна рівновага за Парето. Ефективність та справедливість. 



Ефективність у виробничій сфері. Розподіл виробничих ресурсів. Діаграма 

Еджворта. Крива виробничих контрактів. Парето-оптимальний розподіл ресурсів. 

Рівновага виробника на конкурентному ринку факторів виробництва. Крива виробничих 

можливостей та ефективність випуску. Ефективність на конкурентних ринках товарів. 

Ефективність ринків з конкуренцією. Сукупна (зведена) ефективність конкурентних 

ринків (при обміні, при використанні вкладень у виробництво, на ринку товарів). Причини 

обмеженої спроможності ринкового регулювання: наявність ринкової влади, непрозорість 

ринків, неповна чи асиметрична інформація, вплив зовнішніх ефектів, існування 

суспільно значущих благ, тощо.  

 

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства 

Права власності та передумови для ринкових суб’єктів. Сучасна економічна теорія 

про права власності як сукупність санкціонованих норм поведінки. Трансформування 

власності та ринкові процеси. Трансакційні витрати. 

Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічний зміст. Поняття про зовнішні ефекти. 

Негативні зовнішні ефекти. Граничні суспільні витрати. Позитивні зовнішні ефекти. 

Гранична суспільна корисність. Суспільні та приватні витрати (вигоди). Теорема Коуза.  

Громадські (суспільні) блага і громадський вибір. Споживчі властивості суспільних 

благ, загальнодоступність, неконкурентність та невиключеність. Проблема “зайців”. 

Неспроможність ринкового механізму регулювати ефективність суспільних благ та 

функції держави. Суспільні блага та ефективність. 

Економічна роль держави у ринковій економіці. Основні форми державного 

регулювання. Інтерналізація зовнішніх ефектів. Адміністративно-командні методи. 

Коригуючі податки та субсидії. Роль держави у вирішенні екологічних проблем. 
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Інформаційна база для складання перевідного іспиту з дисципліни 

«Макроекономіка» 

 

ТЕМА 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА 
Макроекономічна теорія як розділ економічної науки. Економічна система як 

об’єкт макроекономічного аналізу. Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія. Основні 

макроекономічні проблеми та протиріччя. Предмет макроекономічного аналізу. 

 Методологія макроекономічного аналізу. Агреговані показники та функціональні 

взаємозв’язки між ними. Методи та принципи макроекономічних досліджень. Економічне 

моделювання. Припущення, екзогенні та ендогенні змінні макроекономічних моделей. 

Статистичний та динамічні моделі.  Еxpost-аналіз порівняно з exante-аналізом. 

Цілі та завдання макроаналізу. Мікроаналіз як інструмент пізнання. Позитивний та 

нормативний аналіз. Формування економічного способу мислення. Теоретичне 

обґрунтування економічної політики. Макроекономічне прогнозування та планування. 

Частковий аналіз порівняно із загальним аналізом. 

Становлення та розвиток макроекономічного аналізу. Основні макроекономічні 

теорії сучасної світової думки.  

 

ТЕМА 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ 

НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ 

Двосекторна модель кругообігу продуктів і доходів. Поняття потоку і запасу. 

Заощадження, інвестиції та фінансові ринки в моделі кругообігу. Роль державного сектора 

в кругообігу доходів та продуктів. Модель кругообігу для відкритої економіки. 

Особливості макроекономічного аналізу та його переваги. 

Поняття про Систему національних рахунків (СНР). Порівняльна характеристика 

Балансу національного господарства (БНГ) і системи національних рахунків. 

Методологічні принципи системи національних рахунків. Загальна характеристика 

валового національного продукту (ВНП) і методи його обчислення. Використання в 

системі національних рахунків показників валового внутрішнього продукту. Номінальний 

і реальний ВНП. Дефлятор та індекс цін. Інші показники СНР. Взаємозв’язок між ними. 

Реальні та номінальні величини.  

Чистий економічний добробут. Тіньова економіка. 

Поняття видатків, фактори, які їх визначають. Вплив видатків на розміри валового 

внутрішнього продукту країни. Поняття акселератора. 

Поняття сукупних видатків, особливості їх формування та їх вплив на ВВП. 

Фактичні та планові витрати. Визначення впливу видатків на ВВП за допомогою 

мультиплікаторів автономних витрат, державних витрат та податків.  

Модель економічної рівноваги за схемою "вилучення-ін'єкції" та "витрати-випуск". 

Рецесійний та інфляційний розрив. 

 

ТЕМА 3. ТОВАРНІ РИНКИ. СУКУПНИЙ ПОПИТ ТА  

СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Загальна характеристика товарного ринку. Структура та функція сукупного попиту. 

Цінові та нецінові фактори, що впливають на сукупний попит. Крива сукупного попиту. 

Поняття сукупної пропозиції. Цінові та нецінові фактори, що впливають на сукупну 

пропозицію. Крива сукупної пропозиції. 

Сукупна пропозиція в довгостроковому періоді. Сукупна пропозиція в 

короткостроковому періоді: причини жорсткості цін, цінові і нецінові фактори сукупної 

пропозиції. Кейнсіанський, проміжний та класичний відрізки кривої сукупної пропозиції. 

Макроекономічна рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. 

Короткострокова рівновага. Відновлення довгострокової рівноваги. Рівноважний рівень 

цін та рівноважний обсяг виробництва. Механізм встановлення рівноваги. 



 

ТЕМА 4. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА У КЛАСИЧНІЙ ТА  

КЕЙНСІАНСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ РІВНОВАГИ 

Класична теорія. Закон Сея. Заощадження, інвестиції, норма процента в класичній 

теорії. Класична макроекономічна модель та її графічне зображення. Принцип 

нейтральності держави.  

Кейнсіанська теорія ефективного попиту. Сукупні витрати. Споживання і 

заощадження як функції доходу, Графікиспоживання та заощадження. Середня та 

гранична схильність до споживання. Інвестиції. Фактори, що визначають величину та 

динаміку інвестицій. Мультиплікатор інвестицій. Парадокс ощадливості. Кейнсіанська 

макроекономічна модель та їїграфічнезображення.  

Методи визначення рівноважного обсягу виробництва. Метод зіставлення 

сукупних витрат і обсягу виробництва. Метод "вилучень та ін'єкцій". Невідповідність 

інвестиційних планів та планів заощаджень. 

Кейнсіанськатеорія як обґрунтування впливу держави на економічну рівновагу. 

 

ТЕМА 5. ГРОШОВИЙ РИНОК 

Сутність грошового ринку та ринку цінних паперів. Взаємодія макроекономічних 

суб'єктів на ринку грошей та цінних паперів. Види та функції грошей. Грошові агрегати. 

Пропозиція грошей. Мультиплікативне розширення депозитів. Модель пропозиції грошей. 

Пропозиція грошей і бюджетне обмеження. Попит на гроші: трансакційний (операційний) 

і спекулятивний (попит на гроші як на актив). „Пастка ліквідності”. Сукупний попит на 

гроші.  

Рівновага на грошовому ринку. Кейнсіанська та монетаристська концепції 

грошової політики. 

 

ТЕМА 6.МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ  

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ 

Сутність поняття економічної динаміки. Основні фази економічного циклу. 

Матеріальна основа коротких, середніх та великих циклів. Роль сезонних коливань та 

довгострокових тенденцій в оцінці економічного циклу. Найважливіші характеристики 

економічної кризи. 

Зайнятість як економічна проблема. Особливості формування, функціонування і 

регулювання ринку праці. Фактори, які визначають сучасний стан ринку робочої сили. 

Безробіття: суть, види, значення, наслідки. Класичний і кейнсіанський підходи до 

пояснення причин безробіття. Природний рівень безробіття.  

Особливості формування попиту і пропозиції на ринку праці. Головні тенденції 

зміни структури зайнятості. Класична і кейнсіанська моделі зайнятості. Економічні та 

соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена. Причини та наслідки нерівномірного 

розподілу доходів. Крива Лоренца та коефіцієнт Джінні. 

Державне регулювання ринку робочої сили і державна система забезпечення 

зайнятості. Система соціального захисту населення в умовах ринку. Основні принципи 

соціального захисту населення. 

Інфляція як економічне явище. Види інфляції. Причини виникнення інфляції. 

Інфляція і процентні ставки. Ефект Фішера. Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива 

Філіпса. Інфляційний та дефляційний розриви. Грошово-кредитна та фіскальна політика в 

умовах дефляціного розриву. Інфляційний податок та сеньйораж. Крива Лафера для 

інфляційного податку. Державна антиінфляційна політика, її вплив на економічну 

динаміку. Подолання наслідків інфляції. 

 

  



ТЕМА 7. СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

Загальна характеристика споживання домогосподарств. Споживання і особистий 

доход. Кейнсіанська функція споживання, її графічне зображення. Співвідношення між 

споживанням і заощадженням в складі доходів. 

Функція споживання. Функція заощадження. Кейнсіанська і класична трактовка 

теорії споживання і заощаджень. Поняття середньої і граничної схильності до споживання 

і заощадження. 

 

ТЕМА 8.ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ 

Необхідність державного регулювання економіки. Держава як суб’єкт регулювання 

економіки, межі втручання держави в економічний процес. 

Форми державного регулювання економіки. Співвідношення державного 

регулювання економіки з ринковим регулюванням. Механізми державного впливу на 

економіку, інструменти державного регулювання економіки.  

Фіскальна політика держави та державний бюджет. Бюджетний дефіцит. 

Державний будинок. 

 

ТЕМА 9. ФІСКАЛЬНА ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. 

Грошово-кредитна політика: визначення, інструменти грошово-кредитної політики. 

Державний бюджет, його структура: визначення, доходи та видатки держави.   

Оподаткування, функції оподаткування, види податків, величина податків, крива 

Лаффера, оподаткування та тіньова економіка. Дефіцит та профіцит державного бюджету, 

причини виникнення та соціально-економічні наслідки дефіциту державного бюджету. 

Державний борг: визначення, причини виникнення; зовнішній та внутрішній 

державні борги; соціально-економічні наслідки державного боргу.  

Фіскальна політика: визначення, дискреційна та не дискреційна фіскальна політика. 

 

ТЕМА 10. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

Поняття, вимірники і фактори економічного зростання. Типи економічного 

зростання і його джерела. Темпи економічного росту. Аналіз факторів пропозиції, які 

впливають на економічне зростання. Загальна логіка та схема макроекономічної моделі 

зростання. Державне регулювання економічного зростання. 

Економічне зростання і крива виробничих можливостей. Економічний зміст 

виробничої функції і параметри моделі "мультиплікатор-акселератор". Модель 

макроекономічного зростання Харода-Домара. Неокласична модель економічного 

зростання Р.Солоу. зростання за „золотим правилом”. Сучасна теорія економічного 

зростання. Різниця між економічним зростанням і економічним розвитком. 

 

ТЕМА 11. ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 
Сутність відкритої економіки як об'єктивної тенденції світового розвитку. Основні 

критерії відкритої економіки. Фактори, що впливають на ефективність економічної 

політики у відкритій економіці. Макроекономічна рівновага невеликої відкритої 

економіки. Платіжний баланс. Валютна система. Конвертованість валюти. Валютний курс: 

фактори, які впливають на його зміну. Загальна характеристика моделі Мандела-

Флемінга. Розвиток невеликої відкритої економіки за режиму гнучкого обмінного курсу. 

Механізм дії фіксованого обмінного курсу на економічні процеси. Порівняльна 

характеристика наслідків економічної політики за різних режимів валютного 

регулювання. Проблема вибору. Національна економічна безпека. 
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КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань на вступному випробуванні з «Основ економічної теорії»  

для здобуття ступеня «Магістр» 

 

Екзаменаційне завдання включає теоретичну і практичну частину. Теоретична 

частина вступного випробування складається з трьох теоретичних питань. Оцінка за 

правильну відповідь 25 балів, неправильну - 0. Практична частина вступного 

випробування складається з задачі, максимальна оцінка за повне правильне вирішення 

задачі 25 балів.  

Теоретичні питання (з кожного предмету):  

25 балами оцінюється методично грамотна і повна відповідь на теоретичне 

питання, відчувається творчий підхід студента до викладення матеріалу.  

20 балами оцінюється повна і правильна відповідь на теоретичне питання, але 

відсутній творчий підхід студента до викладення матеріалу.  

15 балами оцінюється повна і правильна відповідь на теоретичне питання, яка 

містить деякі несуттєві помилки у викладенні відповідей при повних знаннях програмного 

матеріалу, порушено логічну послідовність при викладенні матеріалу.  

10 балами оцінюється фрагментарно правильна відповідь на теоретичне питання, 

логіка викладення відповіді на запитання відсутня, робота складається з набору речень.  

5 балами оцінюється відповідь на теоретичне питання, якщо має місце недостатня 

повнота викладення матеріалу, неглибокі знання основного матеріалу, наявність великої 

кількості неточностей у викладенні матеріалу.  

0 балами оцінюється відсутність, або повністю неправильна відповідь на 

теоретичне питання.  

Задача:  

25 балами оцінюється повне методично грамотне математично правильне рішення 

задачі, виконане в чіткій, логічній послідовності, з наведенням формул та розшифровкою 

умовних позначень, загальних висновків.  

20 балами оцінюється повне і правильне рішення задачі з представленням 

необхідних висновків, яке містить деякі методичні неточності і незначні математичні 

помилки.  

15 балами оцінюється повне рішення задачі, яке містить декілька суттєвих 

методичних помилок, які охоплюють не більше 50% рішення задачі, або неповне 

правильне рішення задачі, яке виконано на половину.  

10 балами оцінюється фрагментарне правильне рішення задачі, яке виконане не 

більше, ніж на 25%.  

5 балами оцінюється фрагментарне, частково правильне рішення задачі, яке 

виконано менше, ніж на 25%).  

0 балами оцінюється відсутність, або повністю неправильне виконання задачі.  

За підсумками складання вступного випробовування вступник може набрати від 0 

до 100 балів включно.  

Мінімальна кількість балів, які може набрати абітурієнт – 60 балів. 


