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ВСТУП

Методичні  вказівки  до  практичних  (семінарських)  занять  з  дисципліни
«Економічна  теорія»  складені  відповідно  до  освітньо-професійної  і  робочої
програм дисципліни.

Методичне видання включає чотири змістових модулі. Тематика першого
змістового модулю «Основи економічної теорії» охоплює основні теоретичні і
методологічні аспекти економічної теорії,  а саме: базові економічні категорії,
закони та принципи функціонування економічних систем; господарчі механізми
сучасної  економіки.  Теми  другого  змістового  модулю  «Макроекономіка»
присвячено  теоретичним  основам  макроекономіки  та  аналізу  механізму
функціонування національної економіки. Тематика третього змістового модулю
«Актуальні  проблеми  сучасного  економічного  розвитку.  Макроекономічна
нестабільність»  включає  дослідження  актуальних  проблем  сучасного
економічного розвитку. Теми четвертого змістового модулю «Мікроекономіка»
присвячено  питанням  діяльності  окремих  економічних  суб’єктів  та
особливостям функціонування окремих ринків.  

Кожна  з  тем  містить  в  собі:  скорочену  характеристику  теми,  план
практичного  (семінарського)  заняття,  контрольні  питання,  тестові  завдання,
категорійний апарат. Наприкінці наводиться перелік джерел інформації. 

Методичні  вказівки  до  практичних  (семінарських)  занять  з  дисципліни
«Економічна  теорія»  рекомендовано  до  опрацювання  студентами  денної  та
заочної форм навчання спеціальності 073 Менеджмент.

Змістовий модуль 1. Основи економічної теорії

Тема  1. Предмет, методи  та  функції  економічної  теорії. Економічна
система суспільства.

Предмет економічної теорії. Складові частини сучасної економічної теорії.
Позитивна та нормативна економічна теорія.  Економічна система, її сутність та
елементи. Типи економічних систем. 

Зародження  економічних  знань.  Становлення  і  основні  етапи  розвитку
економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії.

Економічні  закони,  принципи  і  категорії.  Система  економічних  законів.
Методи пізнання економічних явищ та процесів (загальнонаукові і спеціальні).

Функції  економічної  теорії.  Місце  економічної  теорії  в  системі
економічних наук. 

План 
1 Поняття економіки і виробничих відносин. Предмет економічної теорії. Типи
економічних систем. 
2 Побутове  і  наукове  усвідомлення  економічних  проблем.  Зародження
економічної думки та основні етапи розвитку економічної науки.
3 Методи пізнання економічних явищ та процесів.
4 Функції економічної теорії. 



Контрольні питання до теми 1
1 Поясніть, що означає поняття «економіка» в сучасних умовах. 
2 Сформулюйте основні завдання, які ставить суспільство перед економічною 
наукою.
3 Назвіть та охарактеризуйте загальнонаукові і спеціальні методи пізнання 
економічних явищ та процесів. 
4 Наведіть приклади категорій та законів економічної теорії.
5 Визначте місце і роль економічної теорії в системі інших економічних наук.

Тестові завдання

1 Економічна теорія вивчає:
а) виробництво товарів у суспільстві;
б) проблеми дефіциту та вибору;
в) проблему найбільш повного задоволення потреб при обмежених ресурсах;
г) керування економікою;
д) всі відповіді вірні.
2 Відмінною особливістю адміністративно-командної економіки є:
а) поєднання ринкового механізму з державними методами регулювання;
б) централізоване директивне планування виробництва і розподілу ресурсів;
в) свобода вибору підприємницької діяльності;
г) обмежена роль держави в економіці;
д) усі відповіді невірні.
3  Яка  з  економічних  теорій  стверджує,  що  необхідним  є  активне  державне
регулювання ринку:
а) Кейнсіанська;
б) Монетаристська;
в) Класична; 
г) Маржиналістська;
д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Економіка,  виробничі  відносини,  предмет  економічної  теорії,

мікроекономіка,  макроекономіка,  меркантилізм,  фізіократія,  класична  школа,
маржиналізм, неокласична теорія, кейнсіанство, монетаризм, інституціоналізм,
неолібералізм,  аналіз  і  синтез,  наукова  абстракція,   індукція  та  дедукція,
економічний  закон,  економічна  категорія,  власність,  традиційна  економіка,
адміністративно-командна система, ринкова економіка, змішана система.

Тема 2.  Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства.
Потреби,  їх  сутність  та  структура.  Піраміда  потреб  А.  Маслоу.  Закон

зростання  потреб.  Економічні  блага.  Економічні  ресурси  та  їх  види.
Економічний вибір. Крива виробничих можливостей.

Зміст і структура суспільного виробництва. Матеріальне та нематеріальне
виробництво.  Фактори  суспільного  виробництва.  Економічна  ефективність
виробництва та її показники. 



План 
1  Потреби як рушійний мотив виробничої діяльності. Види потреб.
2  Поняття та види господарських ресурсів. Крива виробничих можливостей.
3  Сутність, мета і структура суспільного виробництва. Матеріальне й  
нематеріальне виробництво. 
4 Фактори суспільного виробництва, їх взаємодія і взаємозв’язок. 
Виробнича функція.
5 Економічна ефективність виробництва та її показники.

Контрольні питання до теми 2
1 Розкрийте сутність і мету виробництва.
2 Проаналізуйте структуру суспільного виробництва. 
3 Назвіть фактори виробництва та охарактеризуйте їх взаємозв’язок.
4 Розшифруйте  поняття  та  поясність  сутність  ефективності  виробництва.
Назвіть основні показники ефективності виробництва.
5 Обґрунтуйте необхідність раціонального природокористування  та охорони 
навколишнього середовища.

Тестові завдання
1 Чи є виробництво процесом: 
а) руху економічних благ;
б) створення економічних благ;
в) використання економічних благ; 
г) визначення частки кожного економічного суб’єкта у вироблених благах;
д) усі відповіді невірні.
2 Галузі виробництва, в яких створюються предмети споживання і засоби 
виробництва:
а) основне виробництво;          
б) промислове виробництво;
в) виробнича інфраструктура;
г) соціальна інфраструктура;
д) усі відповіді вірні.
3 Показник, який характеризує ефективність використання робочої сили 
називається:
а) трудоємність;
б) фондовіддача;
в) продуктивність праці;
г) матеріаловіддача;
д) усі відповіді невірні.

                   Основні поняття та категорії
Потреби,  господарські  ресурси,  виробництво,  розподіл,

обмін, споживання, основне виробництво, виробнича інфраструктура, соціальна
інфраструктура,  фактори  виробництва,  робоча  сила,  праця,  продукт,  засоби
праці,  предмети  праці,  економічна  ефективність,  соціальна  ефективність,
продуктивність праці, фондовіддача, матеріаломісткість, виробнича функція.

 



Тема  3.  Передумови  виникнення  та  основні  елементи  товарно-
ринкового господарства (ТРГ). 

Натуральне господарство та його характеристика. Передумови виникнення
й основні риси товарного господарства. Види товарного виробництва.

Товар, його види та властивості. Праця, що створює товар. Закон вартості і
його функції. 

Концепції  виникнення  грошей.  Сутність,  функції  і  види  грошей.  Обіг
готівкових і безготівкових грошей. Закони грошового обігу. Грошова система та
її елементи. Типи національних грошових систем. 

План 
1  Натуральне господарство та його характеристика.
2  Передумови виникнення товарно-ринкового господарства, його 
характеристика. Види товарного виробництва.
3 Товар, його види та властивості. Праця, що створює товар. Закон вартості.
4 Концепції виникнення грошей. Сутність, функції та види грошей.
5  Сутність, структура й типи національних грошових систем.

Контрольні питання до теми 3
1 Назвіть передумови виникнення товарного господарства й охарактеризуйте
його основні риси. 
2 Визначте загальні риси та відмінності різних типів товарного виробництва.
3 Проаналізуйте розвиток форм вартості й виникнення грошей.
4 Назвіть  та  охарактеризуйте  функції,  які  виконують  гроші  в  розвиненому
товарному господарстві. 
5 Розкрийте концепції виникнення та сутності  грошей.

Тестові завдання
1 Визначити, що з наведеного можна покласти в основу обміну:
а) корисність речей, якими обмінюються;
б) однакову кількість та якість праці;
в) грошовий еквівалент вартості товару;
г) рідкість речей, якими обмінюються;
д) усі вказані вище фактори. 
2 Здатність товару задовольняти потреби споживачів визначається як:
а) попит;
б) пропозиція;
в) споживча вартість;
г) вартість;
д) усі відповіді вірні. 
3 Які  фактори можуть визначати ціну:
а) обмеженість речей, що купуються;
б) корисність речей, що купуються;
в) рівень інтенсивності потреби споживача;
г) вартість товару або послуги;
д) усі відповіді невірні.



Основні поняття та категорії
Натуральне  господарство,  товарне  господарство,  просте  товарне

виробництво,  розвинуте  товарне  виробництво,  товар,  споживча  вартість,
вартість, мінова вартість, праця, конкретна праця, абстрактна праця, суспільний
поділ  праці,  інтенсивність  праці,  корисність,  загальна  корисність,  гранична
корисність,  ціна,  масштаб  цін,  гроші,  паперові  гроші,  грошова  система,
монометалізм, біметалізм, золотий стандарт, закони грошового обігу, інфляція,
гіперінфляція, індекс цін, стагфляція.

Тема 4. Теоретичні основи ринкової економіки.
Поняття, основні риси, функції і види ринку. 
Попит і  пропозиція  як  невід’ємні  елементи ринку. Попит, закон попиту,

крива  попиту. Індивідуальний  та  ринковий  попит. Нецінові  фактори  попиту.
Пропозиція,  закон  пропозиції,  крива  пропозиції.  Індивідуальна  та  ринкова
пропозиція.  Нецінові  фактори  пропозиції. Взаємодія  попиту  та  пропозиції.
Ринкова рівновага.

Конкуренція, її методи, форми та види. Загальна характеристика ринкових
структур. Типи монополій.

Сутність та основні елементи інфраструктури ринку. 
План 

1  Ринок, його сутність, суб’єкти, функції та види.
2  Ринковий механізм: попит і пропозиція.
3  Конкуренція, її форми та види.
4  Інфраструктура ринку та її основні елементи.

Контрольні питання до теми 4
1 Розкрийте механізм функціонування вільного ринку. 
2  Назвіть функції ринку і розкрийте їхній зміст.
3 Охарактеризуйте позитивні і негативні риси сучасної ринкової економіки.
4 Визначте за яких умов на ринку виникає дефіцит товарів, а за яких - 
надлишок.
5  Розкрийте сутність та види конкуренції в ринковій економіці.

Тестові завдання
1 Закон попиту передбачає, що:
а) коли ціна товару знижується, обсяг покупок зростає;
б) крива попиту має позитивний нахил;
в) у разі, якщо доходи споживачів зростають,  вони купують більше товарів;
г) у разі, якщо ціна товару зростає, обсяг покупок теж зростає;
д) усі відповіді вірні.
2 Якщо ціни  зростають,  то  закон  пропозиції  проявляється  (за  інших рівних
умов) у:
а) скороченні пропозиції;
б) зростанні пропозиції;
в) зменшенні величини пропозиції;
г) зростанні величини пропозиції;
д) усі відповіді невірні.  



3 Якщо два товари є товарами – субститутами, то підвищення ціни на перший
товар викликає:
а) падіння попиту на інший товар;
б) підвищення попиту на інший товар;
в) зростання величини попиту на інший товар;
г) падіння величину попиту на інший товар;
д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Ринок,  вільний  ринок,  монополізований  ринок,  регульований  ринок,

попит,  пропозиція,  ринкова  рівновага,  рівноважна  ціна,   товари-субститути,
товари-комплементи,  нецінові  детермінанти  попиту,  нецінові  детермінанти
пропозиції, конкуренція, нецінова конкуренція,  нечесна конкуренція, досконала
конкуренція,  монополістична  конкуренція,  олігополія,  монополія,
інфраструктура ринку.

 Тема  5.  Підприємство  та  підприємництво  в  ринковій  економіці.
Капітал підприємства, його кругообіг та обіг. Капітал сфери обігу.

Підприємство  як  суб’єкт  ринкової  економіки.  Соціально-економічна
характеристика підприємств. Організаційно-правові форми  і види підприємств.

 Сутність  і  структура  капіталу. Обіг  та  кругообіг  капіталу. Основний  і
обіговий  капітал.  Фізичне  та  моральне  зношення  основного  капіталу.
Амортизація, норма амортизації, амортизаційний фонд. 

Торговельний  і позичковий капітал. Кредит, його форми, роль і функції в
сучасній ринковій економіці.

Сутність, види та суб’єкти підприємницької діяльності. 
План 

1  Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Основні форми і види 
підприємств. 
2 Сутність і структура капіталу. Обіг та кругообіг капіталу. Амортизація.
3 Торговельний  і позичковий капітал. Кредит, його форми, роль і функції в 
сучасній ринковій економіці.
4 Сутність, види та суб’єкти підприємницької діяльності. 

Контрольні питання до теми 5
1 Охарактеризуйте підприємство як суб’єкт ринкової економіки.
2  Визначте організаційно-правові форми і види підприємств.
3  Проаналізуйте зовнішні та внутрішні фактори діяльності підприємств.
4  Назвіть типи об’єднань підприємств і обґрунтуйте доцільність їх 
функціонування. 
5 Обґрунтуйте необхідність застосування маркетингу та менеджменту на 
підприємстві.

Тестові завдання
1 Яке визначення найкраще відображує сутність підприємства:
а) підприємство – це відокремлена економічна структура, яка займається 
виробництвом та реалізацією певних товарів і послуг з метою отримання 
прибутку;



б) підприємство – це господарська одиниця, яка бере участь у поділі праці;
в) підприємство – це самостійна економічна одиниця, яка діє в певній системі 
суспільного поділу праці;
г) всі відповіді вірні;
д) всі відповіді невірні.
2  Акції,  обмежена  відповідальність  і  необмежений  термін  існування
характеризують:
а) індивідуальні приватні підприємства;
б) корпорації;
в) партнерства;
г) картелі;
д) усі відповіді невірні.
3   Дохід, який одержують з акції, називається:
а) прибуток;
б) дивіденд;
в) відсоток;
г) рента;
д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Підприємство, підприємництво, прибуток, дивіденд, одноосібне володіння,

товариство  (партнерство),  корпорація,  обмежена  відповідальність,  капітал,
власний і залучений капітал, обіг і  кругообіг капіталу, основний і оборотний
капітал,  фізичне  і  моральне  зношення  капіталу,  торговельний  і  позичковий
капітал, амортизація, норма амортизації, амортизаційні відрахування, кредит.

 
Тема 6. Доходи населення, їх формування та розподіл.
Доходи,  їх  види та  джерела формування.  Номінальні  та  реальні  доходи.

Заробітна плата:  сутність,  форми та системи. Сутність та механізм розподілу
доходів. Функціональний та персональний розподіл доходів.

Диференціація доходів та її межі. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині.
Соціальні аспекти економічних відносин. Рівень та якість життя населення.

Прожитковий мінімум. Необхідність та сутність системи соціального захисту
населення. Державне регулювання розподілу доходів. 

План 
1 Доходи, їх види та джерела формування. 
2  Сутність  та  механізм розподілу  доходів.  Функціональний та  персональний
розподіл доходів.
3 Диференціація доходів та її межі. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині.

Контрольні питання до теми 6
1 Охарактеризуйте види доходів і відмінності між ними.
2 Поясніть  різницю між номінальними і реальними доходами.
3 Охарактеризуйте джерела і структуру сімейних доходів.
4 Розкрийте сутність та механізм розподілу доходів.
5 Поясніть, чому існує нерівність у розподілі доходів.



Тестові завдання
1 До факторних доходів не належить:
 а) заробітна плата;
 б) пенсія;
 в) прибуток;
 г) рента;
 д) усі відповіді невірні.
2 Коефіцієнт Джині характеризує:
 а) залежність між кількістю членів сім’ї та загальним рівнем їх доходів;
 б) ступінь нерівності розподілу суспільних доходів;
 в) ступінь диференціації доходів працівників різних галузей;
 г) залежність між розміром доходу та рівнем споживання;
д) усі відповіді вірні.
3 Джерелами сімейних доходів є :
а) заробітна плата;
б) пенсія;
в) стипендія;
г) дивіденди;
д) усі відповіді вірні. 

Основні поняття та категорії
Дохід,  номінальні  та  реальні  доходи,  факторні  доходи,  заробітна  плата,

погодинна і відрядна заробітна плата, мінімальна заробітна плата, прожитковий
мінімум, фізіологічний мінімум, рента, процент, прибуток, функціональний та
персональний розподіл доходів, сімейний дохід, трансфертні платежі.

Тема 7. Держава як суб’єкт ринкової економіки. Економічні функції
держави.

Необхідність і межі державного регулювання ринкової економіки. Держава
як суб’єкт ринкової економіки. Теоретичні погляди на роль держави в економіці
та  їх  еволюція.  Економічні  функції  держави.  Форми,  методи  та  інструменти
державного регулювання економіки.

План 
1  Держава як суб’єкт ринкової економіки. Теоретичні погляди на роль держави 
в економіці та їх еволюція. 
2  Економічні функції держави. 
3  Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки.

Контрольні питання до теми 7
1 Обґрунтуйте необхідність державного регулювання економіки.
2 Розкрийте сутність економічних функцій держави.
3 Обґрунтуйте необхідність виробництва суспільних благ.
4 Назвіть основні форми державного регулювання економіки.
5 Назвіть переваги та недоліки методів прямого впливу держави на економіку. 

Тестові завдання
1  До функцій держави в ринковій економіці не відноситься:
а) законотворча діяльність;



б) підтримка конкурентного середовища;
в) встановлення цін на продукцію приватного сектора;
г) антициклічне регулювання економіки;
д) усі відповіді невірні.
2 До прямих методів державного регулювання економіки відносяться:
а) заборона здійснювати певні методи економічної діяльності;
б) застосування покарань та заохочень;
в)  регламентація  діяльності  економічних  суб’єктів  і  запровадження  законів,
інструкцій, нормативів тощо;
г) державне замовлення;
д) усі відповіді вірні.
3 Податково-бюджетна політика держави має назву:
а) монетарна;
б) кредитна;
в) фіскальна;
г) політика зайнятості;
д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Державне  регулювання  економіки,  економічні  функції  держави,  об’єкти

державного  регулювання,  прямі  і  непрямі  методи  державного  регулювання,
адміністративні  і  економічні  методи  державного  регулювання,   інструменти
державного впливу на економіку, державні закупівлі, індикативне планування,
цільові  програми,  суспільні  блага,  трансфертні  платежі,  заборона,  дозвіл,
примус. 

Тема 8. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 
Сутність,  основні  риси  та  етапи  становлення  світового  господарства.

Міжнародна економічна інтеграція, її основні форми.
Міжнародний  поділ  праці,  його  принципи  і  форми.  Економічні  основи

міжнародної торгівлі. Міжнародні торговельні організації.
Міжнародний рух капіталів. Причини і форми вивозу капіталів. Прямі та

портфельні  інвестиції.  Міжнародні  кредити.  Міжнародний  валютний  фонд.
Європейський банк реконструкції та розвитку. 

Сутність, причини і основні напрями міжнародної міграції робочої сили.
Утворення міжнародного ринку робочої сили.

План 
1  Сутність та етапи становлення світового господарства. Структура, основні 
риси та закономірності його розвитку.  
2  Міжнародний поділ праці, його принципи і форми. Економічні основи 
міжнародної торгівлі. Міжнародні торговельні організації.
3  Міжнародний рух капіталів. 
4  Сутність, причини і основні напрями міжнародної міграції робочої сили. 
Утворення міжнародного ринку робочої сили.



Контрольні питання до теми 8
1 Охарактеризуйте становлення світового господарства та основні етапи його 
розвитку.
2 Визначте сутність та риси транснаціональних корпорацій.
3 Охарактеризуйте основні форми міжнародних економічних відносин.
4 Обґрунтуйте об’єктивну необхідність інтеграції України у світове 
господарство.
5 Визначте причини і розкрийте форми міжнародної міграції робочої сили.

Тестові завдання
1 Знецінення грошової одиниці порівняно з валютами інших держав має назву:
а) ревальвація;
б) девальвація;
в) нуліфікація;
г) деномінація;
д) усі відповіді невірні.
2 Суб’єктами світового господарства є:
а) національні господарства;
б) міжнародні і транснаціональні корпорації й банки;
в) регіональні об’єднання і союзи держав:
г) міжнародні організації та інститути;
д) усі відповіді вірні.
3 Формами міжнародного науково-технічного співробітництва є:
а) створення спільних науково-технічних центрів, бюро, лабораторій;
б) спільні дослідження в галузях організації виробництва і праці;
в) консультації та координація у галузі науково-технічної політики;
г) організація підготовки кваліфікованого персоналу;
д) усі відповіді вірні.

Основні поняття та категорії
Світове  господарство,  транснаціональні  корпорації,  міжнародна

економічна  інтеграція,  міжнародний  поділ  праці,  міжнародні  економічні
відносини,  міжнародний  рух  капіталу,  прямі  та  портфельні  інвестиції,
міжнародна  торгівля,  фрітредерство,  протекціонізм,  експорт,  імпорт,
торговельний  і  платіжний  баланс,  міграція  трудових  ресурсів,  міжнародне
науково-технічне співробітництво, міжнародні валютні відносини, міжнародний
валютний  фонд,  валютна  система,  курс  валют, котирування,  конвертованість
валюти.

Змістовий модуль 2. Макроекономіка.

Тема  9.  Макроекономіка  як  наука.  Предмет,  методи  та  функції
макроекономіки.

Макроекономічний  аспект  вивчення  економіки.  Основні  етапи  розвитку
макроекономіки як науки. Макроекономічні суб’єкти та їх взаємодія. 

Методологія і основні функції макроекономіки. Агреговані показники.
Головні проблеми, що вивчаються макроекономікою. 



План 
1 Макроекономічний аспект вивчення економіки. Предмет, мета та завдання 
макроекономіки. 
2  Методологія і основні функції макроекономіки. 
3  Головні проблеми, що вивчаються макроекономікою. 

Контрольні питання до теми 9
1 Визначте  предмет, мету та завдання макроекономіки .
2 Охарактеризуйте становлення та розвиток макроекономіки як науки.
3 Назвіть макроекономічних суб’єктів та  охарактеризуйте їхню взаємодію.
4 Визначте головні проблеми, що вивчаються макроекономікою.
5 Назвіть методи і принципи макроекономічних досліджень.

Тестові завдання
1 Макроекономіка вивчає:
а) закономірності розвитку промислового виробництва;
б) умови економічного зростання країни;
в) закономірності функціонування національної економіки;
г) економічну політику держави;
д) усі відповіді вірні.
2 Об'єкти макроекономічного аналізу характеризуються:
а) агрегованими величинами;
б) ймовірними величинами; 
в) порівняльними величинами; 
г) відносними величинами;
д) усі відповіді невірні.
3 Нормативна функція макроекономіки спрямована на обґрунтування:
а) рекомендацій щодо подальшого економічного розвитку;
б) економічної політики держави;
в) наслідків економічної кризи;
г) шляхів забезпечення економічного зростання.
д) усі відповіді вірні.

Основні поняття та категорії
Макроекономіка,  агрегування,  ендогенні  та  екзогенні  величини,

позитивна і нормативна макроекономіка, методи макроекономічних досліджень:
балансовий, факторний, математичного моделювання, статистичний; динамічні
і  статистичні  макромоделі,  коротко-,  середньо-  та  довгострокові  моделі,
макроекономічні теорії, функції макроекономіки.  

Тема 10. Макроекономічні показники в системі національних рахунків
(СНР).

Система  національних  рахунків  (СНР)  як  нормативна  база
макроекономічного рахівництва. Сутність та методологічні принципи побудови
СНР. 

Основні  макроекономічні  показники:  потокові,  запасів  та  економічної
кон’юнктури.  Валовий  національний  продукт  (ВНП)  та  валовий  внутрішній
продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП. 



Номінальні та реальні макроекономічні показники. Індекси цін і дефлятор
ВВП.

Додаткові макроекономічні показники.
План 

1  Система національних рахунків: сутність та  етапи розвитку. Основні 
методологічні принципи СНР.
2  Основні макроекономічні показники: потокові, запасів та економічної 
кон’юнктури. Методи обчислення ВНП (ВВП)  та інших макроекономічних 
показників.
3  Номінальні та реальні макроекономічні показники. Дефлятор ВВП та інші 
індекси цін.

Контрольні питання до теми 10
1 Поясніть різницю між проміжною і кінцевою продукцією. 
2 Порівняйте ВВП і ВНП.
3 Розкрийте сутність і структуру ВВП.
4 Охарактеризуйте методи розрахунку ВВП (ВНП).
5 Назвіть додаткові макроекономічні показники.

Тестові завдання
1 Який економічний показник найбільше підходить для характеристики стану 
національного виробництва:
а) індекс споживчих цін;
б) рівень безробіття;
в) валовий внутрішній продукт;
г) індекс виробничих цін;
д) усі відповіді невірні.
2 Заробітна плата враховується при розрахунку:
а) ВВП методом доходів;
б) ВВП методом витрат;
в) чистого експорту;
г) чистих субсидій державним підприємствам;
д) усі відповіді невірні.
3  Найбільшою  статтею  до  визначення  валового  внутрішнього  продукту  за
доходами є:
а) орендна плата;
б) державні видатки на вироби та послуги;
в) споживчі витрати населення;
г) заробітна плата робітників;
д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Система національних рахунків (СНР), інституціональні одиниці, валовий

випуск,  валовий  національний  продукт  (ВНП),  валовий  внутрішній  продукт
(ВВП), кінцева продукція, проміжна продукція, подвійний рахунок, резиденти і
нерезиденти,  додана  вартість,  споживчі  витрати,  валові  приватні  інвестиції,
державні закупівлі товарів та послуг, чистий експорт, заробітна плата, прибуток,
процент, рента, амортизація, індекс цін, номінальні і реальні показники, чистий



національний  продукт  (ЧНП),  чистий  валовий  продукт  (ЧВП),  національний
дохід  (НД),  особистий  дохід,  дохід  кінцевого  використання,  податки,
трансфертні платежі.

Тема  11.  Модель  сукупного  попиту  і  сукупної  пропозиції.
Макроекономічна рівновага.

Поняття  сукупного  попиту. Крива  AD.  Цінові  та  нецінові  фактори,  що
впливають на сукупний попит. Теорії регульованого сукупного попиту. 

Поняття  сукупної  пропозиції  та  її  графічне  відображення.  Нецінові
фактори,  що  впливають  на  сукупну  пропозицію.  Сучасні  теорії  сукупної
пропозиції.  

Макроекономічна  рівновага  сукупного  попиту  і  сукупної  пропозиції.
Рівноважний  рівень  цін  і  рівноважний  реальний  обсяг  виробництва.  Ефект
храповика. 

План 
1 Поняття сукупного попиту і його графічне відображення. Цінові та нецінові 
фактори, що впливають на сукупний попит. 
2 Поняття сукупної пропозиції та її графічне відображення. Нецінові фактори, 
що впливають на сукупну пропозицію. 
3 Макроекономічна рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. 
Рівноважний рівень цін і рівноважний реальний обсяг виробництва. Ефект 
храповика. 

Контрольні питання до теми 11
1 Дайте визначення сукупного попиту і поясніть його відмінність від ринкового 
попиту на товари та послуги.
2 Охарактеризуйте основні складові  сукупного попиту і  фактори, що на них
впливають. 
3 Дайте визначення сукупної пропозиції.
4 Охарактеризуйте нецінові фактори впливають на сукупну пропозицію.
5 Поясніть,  що  таке  «ефект  храповика»  і  чому  він  повинен  враховуватись  при
проведенні макроекономічної політики.

Тестові завдання
1 Коли стан економіки відповідає кейнсіанському відрізку кривої сукупної 
пропозиції, зростання сукупного попиту призведе:
а) до підвищення цін, але не вплине на динаміку ВВП у реальному вираженні;
б) до збільшення обсягу ВВП у реальному вираженні, але не вплине на рівень 
цін;
в) до підвищення і рівня цін, і обсягу ВВП у реальному вираженні;
г) до підвищення цін і скороченню обсягу ВВП у реальному вираженні;
д) усі відповіді невірні.
2 Нахил кривої сукупного попиту - це результат:
а) ефекту багатства;
б) ефекту процентної ставки;
в) ефекту імпортних закупівель;
г)  усі відповіді вірні;



д) усі відповіді невірні.
3 Класичний відрізок кривої сукупної пропозиції:
а) має позитивний нахил;
б) має негативний нахил;
в) є вертикальною лінією;
г) є горизонтальною лінією;
д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Сукупний попит, нецінові фактори сукупного попиту, сукупна пропозиція,

нецінові  фактори  сукупної  пропозиції,  макроекономічна  рівновага,  ефект
процентної  ставки,  ефект  реального  багатства,  ефект  імпортних  закупівель,
споживчий попит, інвестиційний попит, попит іноземців, урядовий попит, ефект
храповика, рівноважний рівень цін.

Тема 12. Споживання, заощадження та інвестиції.
Споживання  та  заощадження.  Функції  споживання  та  заощадження.

Середня  і  гранична  схильність  до  споживання  та  заощадження.  Недоходні
фактори, що впливають на  споживання та заощадження. Види заощаджень.

Інвестиції  та  їх  види.  Сукупний  попит  на  інвестиції.  Фактори,  що
впливають на інвестиційний сукупний попит. Номінальна та реальна процентні
ставки.

Сутність  і  моделі  мультиплікатора.  Кейнсіанська  модель  визначення
рівноваги.  Мультиплікативна  зміна  реального  ВВП.  Вплив  інфляції  на
мультиплікативний ефект. Парадокс ощадливості.  Вплив  інвестицій  на  обсяг
національного виробництва. Модель акселератора. 

План 
1  Споживання та заощадження. Функції споживання та заощадження. Середня і
гранична схильність до споживання та заощадження. Недоходні фактори, що 
впливають на  споживання та заощадження. 
2  Інвестиції та їх види. Сукупний попит на інвестиції. Фактори, що впливають 
на інвестиційний сукупний попит. Номінальна та реальна процентні ставки.
3 Кейнсіанська модель визначення макроекономічної рівноваги. Інвестиційний 
мультиплікатор (мультиплікатор витрат). 
4 Рівноважний ВВП в умовах різного рівня зайнятості. Рецесійний та 
інфляційний розриви, Дія мультиплікатора в моделі AD-AS.

Контрольні питання до теми 12
1 Дайте визначення споживання і заощадження.
2 Охарактеризуйте функції споживання і заощадження.
3 Проаналізуйте рівняння кейнсіанської функції споживання.
4 Визначте середню і граничну схильність до споживання та заощадження.
5 Поясність, у чому полягає сутність мультиплікативного ефекту.

Тестові завдання
1 Гранична схильність до споживання – це:
а) відношення приросту споживання до приросту наявного доходу;



б) відношення приросту заощаджень до приросту особистого безподаткового 
доходу;
в) відношення приросту споживання до приросту особистого безподаткового 
доходу;
г) відношення приросту споживання до приросту заощаджень;
д) усі відповіді невірні.
2 Середня схильність до споживання – це:
а) відношення споживання до наявного доходу;
б) відношення споживання до особистого безподаткового доходу;
в) відношення приросту споживання до наявного доходу;
г) відношення споживання до заощаджень;
д) усі відповіді невірні.
3 Якщо за кейнсіанською теорією споживання дохід зростає, то:
 а) гранична схильність до споживання знижується;
 б) гранична схильність до споживання зростає;
 в) середня схильність до заощадження знижується;
 г) середня схильність до заощадження зростає;
 д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Автономне  споживання,  автономні  інвестиції,  акселератор,  гранична

схильність до споживання, гранична схильність до заощаджень, заощадження,
мультиплікатор  автономних  інвестицій,  особистий  дохід,  особистий  наявний
дохід,  парадокс  заощаджень,  середня  схильність  до  заощаджень,  середня
схильність  до  споживання,  споживання,  функція  заощадження,  функція
споживання.   

Тема 13. Фіскальна політика держави.
Зміст, цілі  та  інструменти фіскальної  політики держави.  Дискреційна та

недискреційна фіскальна політика. Податки, їх функції і види. Крива Лаффера. 
Державний  бюджет  та  його  структура.  Бюджетний  дефіцит:  причини

виникнення  і  економічні  наслідки.  Концепції  збалансування  державного
бюджету.

Зовнішній і внутрішній державний борг. Економічні наслідки державного
боргу.

План 
1  Зміст, цілі та інструменти фіскальної політики держави. Податки, їх функції і 
види. Крива Лаффера. 
2  Державний бюджет та його структура. Бюджетний дефіцит: причини 
виникнення і економічні наслідки. Концепції збалансування державного 
бюджету.
3  Зовнішній і внутрішній державний борг. Економічні наслідки державного 
боргу.

Контрольні питання до теми 13
1 Розкрийте зміст, цілі та інструменти фіскальної політики держави.
2 Визначте податки, їх функції і види.



3 Надайте характеристику дискреційної та недискреційної фіскальної політики.
4 Розкрийте механізм дії автоматичних стабілізаторів.
5 Проаналізуйте причини виникнення і економічні наслідки бюджетного 
дефіциту.

Тестові завдання
1 Стримуюча фіскальна політика передбачає:
а) підвищення рівня оподаткування та скорочення державних видатків;
б) скорочення й податкових надходжень, й державних видатків;
в) збільшення податків і більш високий рівень державних видатків;
г) зменшення податків і більш високий рівень державних видатків;
д) усі відповіді вірні.
2 Автоматична фіскальна політика передбачає:
а) зміну податкових ставок;
б) зміну рівня пенсій;
в) часткову економічну стабілізацію;
г) повну економічну стабілізацію;
д) усі відповіді невірні.
3 Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок:
а) зменшення державних закупок;
б) зменшення трансфертних платежів;
в) зростання державних позик;
г) емісії грошей;
д) усі відповіді вірні.

Основні поняття та категорії
Державне регулювання економіки,  державний бюджет, дефіцит бюджету,

економічна  політика,  фіскальна  політика,  дискреційна  фіскальна  політика,
недискреційна  фіскальна  політика,  автоматичний  (вбудований)  стабілізатор,
крива  Лаффера,  мультиплікатор  державних  витрат,  мультиплікатор
збалансованого бюджету, мультиплікатор податків. 

Тема 14. Монетарна політика держави.  
Грошовий  ринок  та  механізм  його  функціонування.  Попит  на  гроші  і

фактори, що його визначають.  Грошова пропозиція та способи її вимірювання.
Грошова маса. Коефіцієнт монетизації. 

Банківська система: банки, їх види та функції. Центральний (національний)
банк як суб’єкт монетарної політики, його операції та інструменти. Механізм
створення грошей банками. Вплив монетарної політики на економіку: політика
«дорогих»  та  «дешевих»  грошей.  Грошовий  та  депозитний мультиплікатори.
Сутність, види і стратегії монетарної політики. 

План 
1  Грошовий ринок та механізм його функціонування. Попит на гроші і фактори,
що його визначають. Грошова пропозиція та способи її вимірювання. 
2  Банківська система: банки, їх види та функції. Центральний (національний) 
банк як суб’єкт монетарної політики, його операції та інструменти. 
2 Сутність, види і стратегії монетарної політики. 



Контрольні питання до теми 14
1 Проаналізуйте особливості попиту і пропозиції на ринку грошей.
2 Охарактеризуйте форми кредиту.
3 Розмежуйте функції центрального і комерційних банків.
4 Дайте характеристику інструментів монетарної політики і визначте умови їх 
використання.
5 Визначте  роль,  яку  відіграють  процентні  ставки  в  механізмі

грошово-кредитної політики.

Тестові завдання
1 Якщо на грошовому ринку попит збільшився, а пропозиція є сталою, то:
а) знизиться відсоткова ставка (за кредит);
б) зростуть ціни на облігації; 
в) зросте відсоткова ставка (за кредит);
г) знизяться ціни на облігації;
д) усі відповіді вірні.
2 Грошовий агрегат М1 визначається за формулою:
а) Мо + поточні депозити;
б) Мо + строкові депозити;
в) Мо + поточні депозити + кошти на розрахункових рахунках;
г) М2 - строкові депозити;
д) усі відповіді невірні.
3 НБУ може впливати на грошову пропозицію за допомогою:
а) операцій з державними цінними паперами;
б) зміни коефіцієнта готівки;
в) зміни грошового мультиплікатора;
г) зміни облікової ставки;
д) усі відповіді вірні.

Основні поняття та категорії
Банківська  система,  грошово-кредитна  (монетарна)  політика,  грошовий

ринок,  грошова  пропозиція,  дисконтна  ставка,  монетарне  правило,  облікова
процентна ставка,  операції на відкритому ринку, політика «дешевих грошей»
або експансивна грошова політика (стимулююча), політика «дорогих грошей»
або рестрикційна грошова політика (стримуюча), попит на гроші. 

Змістовий  модуль  3. Актуальні  проблеми  сучасного  економічного

розвитку. Макроекономічна нестабільність. 
Тема 15. Циклічні коливання та економічне зростання.
Макроекономічна нестабільність економічного розвитку. Типи економічних

циклів. Теорії циклічних коливань.
Антициклічне регулювання економіки: сутність концепції та інструменти.
Зміст,  типи  і  темпи  економічного  зростання.  Політика  стимулювання

економічного зростання. Моделі економічного зростання. 
План 

1   Макроекономічна нестабільність економічного розвитку. Типи економічних
циклів. Теорії циклічних коливань. 



2  Антициклічне регулювання економіки: сутність концепції та інструменти.
3 Зміст,  типи  і  джерела  економічного  зростання.  Моделі  економічного
зростання. 

                                   Контрольні питання до теми 15
1 Дайте визначення економічного циклу і охарактеризуйте його окремі фази.
2 Охарактеризуйте типи економічних циклів.
3 Розкрийте зміст і типи економічного зростання. 
4 Проаналізуйте основні показники економічного зростання.
5 Поясність різницю між економічним зростанням і економічним розвитком.

Тестові завдання
1 Економічне зростання може бути проілюстроване:
а) зміщенням кривої виробничих можливостей вправо;
б) зміщенням кривої виробничих можливостей вліво;
в) рухом уздовж кривої виробничих можливостей; 
г)  рухом  від  точки  всередині  кривої  виробничих  можливостей  до  точки  на
кривій;
д) усі відповіді невірні.
2 Економічне зростання вимірюється:
а) приростом грошової маси; 
б) приростом реального ВВП;
в) зниженням рівня цін;
г) зниженням рівня безробіття;
д) усі відповіді вірні.
3 Найбільш суттєвий фактор економічного зростання – це:
а) технологічні зміни у виробництві;
б) збільшення об’єму капіталу;
в) збільшення кількості зайнятих у виробництві;
г) економічна політика держави;
д) усі відповіді вірні.

Основні поняття та категорії
Економічне  зростання,  екстенсивне  економічне  зростання,  інтенсивне

економічне  зростання,  економічний  розвиток,  модель  Солоу,
капіталоозброєність,  золоте  правило  нагромадження,  джерела економічного
зростання,  економічні  цикли,  фази  економічного  циклу, теорії  економічного
циклу.

Тема 16. Інфляція та антиінфляційна політика.
 Сучасна інфляція, її сутність та види. Розрахунок темпів інфляції. Інфляція

попиту на основі моделі AD-AS. Інфляція витрат (пропозиції) на основі моделі
AD-AS. Стагфляція.  Причини інфляції витрат інфляційна спіраль.  Теоретичні
підходи до пояснення причин інфляції. 

Соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна політика держави
та її роль у стабілізації економіки.  

План 
1  Сучасна інфляція, її сутність, причини та види. Розрахунок темпів інфляції. 



2  Соціально-економічні наслідки інфляції. 
3  Антиінфляційна політика держави та її роль у стабілізації економіки.  

Контрольні питання до теми 16
1 Розкрийте сутність інфляції та причини її виникнення.
2 Охарактеризуйте види інфляції.
3 Розкрийте соціально-економічні наслідки інфляції.
4 Визначте, які економічні суб’єкти програють, а які - виграють від інфляції.
5 Розкрийте зміст антиінфляційної політики держави та обґрунтуйте її роль у
стабілізації економіки.  

Тестові завдання
1 Який показник використовується для вимірювання темпів інфляції:
а) індекс споживчих цін;
б) рівень безробіття;
в) чистий національний продукт;
г) валовий національний продукт;
д) усі відповіді невірні.
2 Чинники, які викликають інфляцію витрат:
а) зростання заробітної плати, стипендій, пенсій;
б) неврожай;
в) зростання безробіття;
г) зниження життєвого рівня населення;
д) усі відповіді вірні.
3 Антиінфляційна фіскальна політика передбачає:
а) підвищення рівня оподаткування та скорочення державних видатків;
б) скорочення й податкових надходжень, й державних видатків;
в) збільшення податків і більш високий рівень державних видатків;
г) зменшення податків і більш високий рівень державних видатків;
д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Інфляція,  дефляція,   дефлятор  ВВП,   прихована  інфляція,   галопуюча

інфляція,  помірна  інфляція,  гіперінфляція,  інфляція  попиту, інфляція  витрат,
інфляційний податок,  сеньйораж, антиінфляційна політика.

Тема 17.  Безробіття та політика зайнятості.
Механізм  функціонування  ринку  праці.  Фактори,  які  впливають  на

співвідношення попиту і пропозиції  на ринку праці. Рівень зайнятості та рівень
безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне й циклічне. Фактичний та
природний рівень безробіття і фактори, що його визначають.

Кейнсіанське і неокласичне пояснення безробіття. Економічні та соціальні
наслідки безробіття. Закон А. Оукена. 

Взаємозв’язок безробіття та  інфляції.  Крива Філіпса.  Засоби державного
регулювання зайнятості. 

План 
1 Зайнятість та безробіття: сутність, види та показники. 
2 Економічні та соціальні наслідки безробіття. Закон А. Оукена. 



3 Взаємозв’язок безробіття та інфляції. Крива Філіпса. 
4 Засоби державного регулювання зайнятості. 

Контрольні питання до теми 17
1 Розкрийте взаємозв’язок категорій «праця» і «зайнятість».
2 Охарактеризуйте «економічно активне населення».
3 Дайте визначення «повної зайнятості».
4 Назвіть основні види безробіття.
5 Охарактеризуйте активну і пасивну політику держави у сфері зайнятості.

Тестові завдання
1 Якщо рівень безробіття 9%, а природний рівень безробіття складає 5,5%, то:
а) рівень фрикційного безробіття складає 3,5%;
б) рівень циклічного безробіття складає 5,5%;
в) природний рівень безробіття з часом зросте;
г) рівень циклічного безробіття складає 3,5%;
д) усі відповіді невірні.
2  Прикладом фрикційного безробіття є:
а)  програміст,  який  залишає  свою  роботу,  щоб  знайти  іншу  з  більшою
заробітною платою;
б) будівельник, який втрачає роботу у зимовий період;
в)  працівниця  автомобільної  промисловості,  яка  втрачає  роботу  під  час
економічного спаду;
г) сталевар, якого замінює робот;
д) усі відповіді невірні.
3 Зв’язок між інфляцією та безробіттям відображується:
а) кривою Філліпса;
б) виробничою функцією;
в) кількісною теорією грошей;
г) мультиплікатором;
д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Ринок праці, пропозиція робочої сили, попит на робочу силу, рівновага на

ринку праці, економічно активне населення, зайнятість, безробіття, природний
рівень  безробіття,  фрикційне  безробіття,  структурне  безробіття,  циклічне
безробіття,  сезонне  безробіття,  закон  А. Оукена,  активні  та  пасивні  методи
державного регулювання зайнятості.

Тема 18. Зовнішньоекономічна політика держави.
Механізм  та  інструменти  зовнішньоекономічної  політики  держави.

Порівняльні та абсолютні переваги.
Платіжний баланс.  Типові компоненти платіжного балансу. Класифікація

статей платіжного балансу та їх взаємозв’язок.
Міжнародні  валютні  відносини.  Зміст  і  структура  світової  валютної

системи. Валютний ринок: попит та пропозиція валюти. Валютний курс. 
Міжнародний  потік  товарів  та  капіталів.  Вплив  зовнішньої  торгівлі  на

ВВП.



План 
1 Механізм та інструменти зовнішньоекономічної політики держави. 
Порівняльні та абсолютні переваги.
2 Платіжний баланс країни, його структура. Класифікація статей платіжного 
балансу та їх взаємозв’язок.
3 Валютний курс: сутність, види та вплив на зовнішню торгівлю. Чинники 
попиту і пропозиції на валютному ринку. Етапи розвитку міжнародної валютної
системи. 
4 Міжнародний потік товарів та капіталів. Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП.

Контрольні питання до теми 18
1 Розкрийте механізм та визначте інструменти зовнішньоекономічної політики.
2 Охарактеризуйте платіжний баланс та його статті. 
3 Розкрийте зміст і структуру світової валютної системи.
4 Охарактеризуйте попит та пропозицію валюти на валютному ринку. 
5 Визначте  фактори,  що впливають  на  ефективність  економічної  політики  у
відкритій економіці.

Тестові завдання
1 Політика протекціонізму проводиться урядом з метою:
а) захисту національних виробників від іноземної конкуренції;
б) скорочення споживання імпортних товарів;
в) запобігання демпінгу;
г) забезпечення економічної безпеки країни;
д) усі відповіді вірні.
2 Рахунок поточних операцій включає:
а) чистий дохід від інвестицій;
б) чисті капітальні трансферти;
в) чистий імпорт капіталу;
г) чисті поточні трансферти;
д) усі відповіді вірні.
3 В основі Ямайської валютної системи лежить:
а) вільний плаваючий курс;
б) фіксований курс;
в) золотий стандарт;
г) золотовалютний стандарт;
д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Зовнішньоекономічна діяльність, зовнішня торгівля, протекціонізм, тариф,

мито, міжнародні організації, платіжний баланс, торговельний баланс, експорт,
імпорт, капітал, резерви, валютний курс, котирування, гнучкий валютний курс,
фіксований валютний курс, валютний демпінг, валютно-фінансовий механізм.



Змістовий модуль 4. Мікроекономіка.

Тема 19. Корисність економічного блага.  Економічний вибір.  Аналіз
поведінки споживача.

Поняття  корисності.  Сукупна  та  гранична  корисність.  Закон  спадної
граничної корисності. Уподобання споживача.

Побудова  кривих  байдужості.  Карта  кривих  байдужості.  Властивості
кривих  байдужості.  Гранична  норма  заміщення.  Бюджетне  обмеження
споживача. Вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної лінії.

Вибір  оптимального  споживчого  кошика.  Реакція  споживача  на  зміну
доходу. Крива  «дохід-споживання».  Реакція  споживача  на  зміну  цін  товарів.
Крива «ціна-споживання». 

План 
1 Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність. Закон спадної 
граничної корисності.
2 Побудова кривих байдужості. Карта і властивості кривих байдужості. 
3 Бюджетне обмеження споживача. Вплив зміни доходу споживача на 
положення бюджетної лінії.
4 Оптимальний споживчий вибір. Рівновага споживача.
5 Реакція споживача на зміну доходу. Крива «дохід-споживання». 
6 Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна-споживання».

Контрольні питання до теми 19
1 Дайте визначення поняття корисності і охарактеризуйте сукупну та граничну 
корисність. 
2 Поясніть закон спадної граничної корисності.
3 Побудуйте криву і карту кривих байдужості.
4 Охарактеризуйте реакцію споживача на зміну доходу.
5 Проаналізуйте стан рівноваги споживача.

Тестові завдання
1 Крива, кожна точка якої відбиває комбінації двох товарів, маючих однакову
корисність для споживача, називається:
а) бюджетна лінія;
б) крива попиту;
в) крива байдужості;
г) крива пропозиції;
д) усі відповіді невірні.
2 Збільшення доходу споживача графічно виражається в:
а) зміні нахилу бюджетної лінії;
б) паралельному зсуві бюджетної лінії вправо;
в) паралельному зсуві бюджетної лінії вліво;
г) усі відповіді вірні;
д) усі відповіді невірні.
3  Якщо  споживач  обирає  комбінацію,  представлену  точкою  в  площині,  яка
обмежена бюджетною лінією, то він:
а) максимізує корисність;



б) бажає купити більше товарів, ніж дозволяє його бюджет;
в) неповністю використовує свій бюджет;
г) знаходиться у положенні рівноваги;
д) усі відповіді вірні.

Основні поняття та категорії
Споживач,  бюджетна  лінія,  бюджетне  обмеження,  гранична  корисність,

гранична  норма  заміщення,  ефект  доходу,  ефект  заміщення,  загальна
корисність,  карта  байдужості,  крива  байдужості,  корисність,  рівновага
споживача.

Тема 20. Попит і пропозиція. Теорія еластичності.
Ринковий  попит.  Зміна  попиту  та  зміна  обсягу  попиту,  фактори  зміни

(економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).
Ринкова пропозиція. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори

зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).
Взаємодія  попиту  і  пропозиції.  Ціна  і  обсяг  рівноваги.  Концепція

ціноутворення по Маршалу. Вплив зміни попиту та  пропозиції  на  рівновагу.
Поняття надлишку споживача та надлишку виробника. 

Концепція еластичності.  Еластичність попиту. Дуговий метод розрахунку
еластичності. Перехресна еластичність. Еластичність попиту за доходом.

Еластичність  пропозиції.  Фактори,  що  впливають  на  еластичність
пропозиції. 

План 
1  Ринковий попит. Зміна попиту та зміна обсягу попиту, фактори зміни 
(економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).
2  Ринкова пропозиція. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори 
зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).
3 Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.
4 Концепція еластичності. Еластичність попиту.
5 Еластичність пропозиції. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції.

Контрольні питання до теми 20
1 Охарактеризуйте механізм функціонування вільного ринку. 
2 Обґрунтуйте дію законів попиту і пропозиції. 
3 Визначте наслідки дії цінових та нецінових детермінантів на попит.
4 Розкрийте дію цінових та нецінових детермінантів на пропозицію.
5 Охарактеризуйте практичне значення теорії еластичності.

Тестові завдання
1 Якщо ціна на товар знижується на 1%, а це призводить до збільшення обсягу 
попиту на 2%, то попит на цей товар є:
а) нееластичним;
б) еластичним;
в) абсолютно еластичним;
г) абсолютно нееластичним;
д) усі відповіді невірні.
2 Цінова еластичність попиту буде вищою:



а) на товари першої необхідності, ніж на предмети розкоші;
б) у тих випадках, коли товар не має близьких замінників;
в) чим більші альтернативні витрати виробництва товарів;
г) на товари, які потребують значних бюджетних витрат;   
д) усі відповіді вірні.
3 Крива абсолютно нееластичного попиту являє собою:
а) вертикальну лінію;
б) горизонтальну лінію;
в) криву з від’ємним нахилом;
г) криву з додатним нахилом;
д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Попит, функція попиту, закон попиту, крива ринкового попиту, пропозиція,

функція  пропозиції,  закон  пропозиції,   крива  ринкової  пропозиції,  ринкова
рівновага, рівноважна ціна, рівноважна кількість, еластичність попиту за ціною,
перехресна еластичність попиту за ціною, дугова еластичність попиту за ціною,
еластичний  попит,  нееластичний  попит,  одинична  еластичність  попиту,
абсолютно  еластичний  попит,  абсолютно  нееластичний  попит,  еластичність
попиту за  доходом,  еластичність  пропозиції  за  ціною,  еластична  пропозиція,
нееластична  пропозиція,  одинична  еластичність  пропозиції,  абсолютно
еластична пропозиція, абсолютно нееластична пропозиція. 

 
Тема  21.  Теорія  граничних  продуктів  та  мікроекономічна  модель

фірми. Витрати виробництва.
Фірма як суб’єкт ринку. Миттєвий, короткотерміновий і довготерміновий

періоди.
Поняття, параметри та основні властивості виробничої функції. Сукупний,

середній  та  граничний  продукт  у  короткостроковому  періоді.  Закон  спадної
продуктивності  факторів  виробництва.  Ізокванта  та  її  властивості.  Карта
ізоквант. Гранична норма заміщення. Ізокоста.

Поняття  і  види  витрат  виробництва.  Економічний  та  бухгалтерський
прибуток.  Витрати  виробництва  у  короткостроковому  і  довгостроковому
періодах. 

План 
1  Фірма як суб’єкт ринку. Миттєвий, короткостроковий і довгостроковий 
періоди.
2  Теорія виробництва. Поняття, параметри та основні властивості виробничої 
функції. Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому 
періоді. Закон спадної продуктивності факторів виробництва. 
3 Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант.
4  Бюджетні обмеження. Ізокоста.
5 Поняття і види витрат виробництва. Економічний та бухгалтерський 
прибуток. Витрати виробництва у короткостроковому і довгостроковому 
періодах.



Контрольні питання до теми 21
1 Розкрийте альтернативну природу економічних витрат фірми. 
2 Визначте різницю між зовнішніми та внутрішніми витратами фірми.
3 Дайте характеристику витрат фірми у короткостроковому періоді.
4 Поясніть, що таке ізокоста та ізокванта.
5 Охарактеризуйте типи віддачі від масштабу.

Тестові завдання
1 Економічні витрати містять:
а) зовнішні і внутрішні витрати, у тому числі нормальний прибуток;
б) лише зовнішні витрати;
в) лише внутрішні витрати;
г) лише нормальний прибуток;
д) усі відповіді невірні.
2 Який з наведених чинників викликає зростання змінних витрат фірми:
а) зростання орендної плати;
б) підвищення відсоткової ставки за банківськими кредитами;
в) збільшення місцевих податків;
г) зростання цін на сировину, матеріали;
д) усі відповіді вірні.
3 Ізокванта ілюструє:
а) виробничу функцію;
б)  різні  комбінації  факторів  виробництва,  які  забезпечують  однаковий  обсяг
виробництва;
в) криву середнього продукту;
г) криву граничного продукту; 
д) усі відповіді невірні.

Основні поняття та категорії
Альтернативні витрати, витрати виробництва, виробнича функція, граничні

витрати, граничний продукт, довгостроковий період, загальні (сукупні) витрати,
змінні  витрати,  економія  від  масштабу,  ізокванта,  ізокоста,  карта  ізоквант,
короткостроковий період, постійні витрати, середні загальні (сукупні) витрати,
середні змінні витрати, середній продукт, середні постійні витрати, сукупний
продукт.

Тема 22. Теорія ринкових структур.
Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки.
Характерні  риси  ринку  досконалої  конкуренції.  Досконало  конкурентна

фірма  та  умови  її  функціонування.  Ринковий  попит  та  крива  попиту  на
продукцію фірми за умов досконалої конкуренції. Максимізація прибутку (два
підходи.)

Поняття та ознаки чистої монополії. Природні, економічні, адміністративні
та правові бар’єри монопольного ринку. Різновиди монополій: відкриті, закриті,
природні. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва. Максимізація
прибутку фірми у короткостроковому періоді. Цінова дискримінація. 



Сутність та основні риси монополістичної конкуренції. Методи нецінової
конкуренції. 

Олігополія,  її  сутність  та  ознаки.  Різноманітність  олігополістичних
структур.  Загальна  взаємозалежність  і  складність  аналізу  поведінки
підприємства на ринку. 

Моделі ціноутворення. Цінова війна та її наслідки. Ламана крива попиту.
План 

1  Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Ринковий попит 
та крива попиту на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.
2  Поняття та ознаки чистої монополії. Визначення монополістом ціни та обсягу
виробництва. Максимізація прибутку фірми у короткостроковому періоді. 
Цінова дискримінація.
3  Сутність та основні риси монополістичної конкуренції. Методи нецінової 
конкуренції. 
4  Олігополія, її сутність та ознаки. Моделі ціноутворення. Цінова війна та її 
наслідки. Ламана крива попиту.

Контрольні питання до теми 22
1 Визначте основні типи ринкових структур і дайте їх стислу характеристику.
2 Порівняйте характерні риси ринків досконалої та монополістичної 
конкуренції.
3 Проаналізуйте різницю між олігополією та монополією.
4 Поясніть, що означає монопольна влада і цінова дискримінація.
5 Назвіть бар’єри для входження на монополізований ринок.

Тестові завдання
1 Досконало конкурентна фірма – це:
а) фірма, що використовує методи тільки легальної конкуренції;
б) фірма, що не впливає на формування ринкової ціни;
в) фірма, що використовує будь-які форми конкурентної боротьби;
г) фірма, якій вдається встановити бажану ціну в конкурентній боротьбі;
д) усі відповіді вірні.
2 Цінова дискримінація – це:
a) продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям;
б) дискримінація в оплаті праці робітників;
в) підвищення ціни на товар більш високої якості;
г) експлуатація за рахунок встановлення більш високих цін на споживчі товари;
д) усі відповіді невірні.
3 До методів нецінової конкуренції не належить:
а) реклама;
б) надання гарантійного обслуговування;
в) надання споживчого кредиту;
г) сезонний розпродаж товарів;
д) усі відповіді невірні.



Основні поняття та категорії
Відкрита монополія,  досконала конкуренція,  закрита монополія,   методи

нецінової  конкуренції,  модель  ламаної  кривої  попиту,  модель  дуополії,
монополія,  монополістична конкуренція,  олігополія,  реклама,  ціноутворення,
цінова війна, цінова дискримінація. 

Тема 23. Ринок ресурсів.
Утворення похідного попиту на ресурси. Фактори, які впливають на зміни в

попиті на ресурс. Попит та пропозиція на ринку праці. Встановлення заробітної
плати.  Особливості  функціонування  ринку  землі.  Ціна  землі  і  рента.
Ціноутворення на ринку капіталу. Позичковий відсоток.

План 
1 Утворення похідного попиту на ресурси.
2 Ринок праці. Встановлення заробітної плати.
3 Ринок землі. Ціна землі і рента.
4 Ціноутворення на ринку капіталу.

Контрольні питання до теми 23
1  Поясніть від чого залежить кількість використання підприємством ресурсу.
2 Назвіть фактори, які  впливають на зміни попиту на ресурс.
3 Розкрийте механізм формування ренти на ринку землі. 
4 Охарактеризуйте види земельної ренти.
5 Проаналізуйте ціноутворення на ринку капіталу.

Тестові завдання
1 Попит на ресурс залежить від:
а) ціни продукту, виробленого за допомогою даного ресурсу;
б) цін ресурсів-замінників;
в) цін взаємодоповнюючих ресурсів;
г) ціни даного ресурсу;
д) усі відповіді вірні.
2 Попит на ресурс зростає, якщо:
а)  збільшується  попит  на  товар,  що  виробляється  з  використанням  даного
ресурсу;
б) зменшується продуктивність ресурсу;
в) зменшується ціна на ресурси-замінники;
г) підвищується ціна на взаємодоповнюючі ресурси;
д) усі відповіді невірні.
3 Пропозиція землі є:
а) нееластичною;
б) еластичною;
в) абсолютно нееластичною;
г) абсолютно еластичною;
д) усі відповіді невірні.
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