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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Загальні відомості. Прийом абітурієнтів, які здобули ступінь бакалавра 

за іншими спеціальностями для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 

«Фінанси, банківська справа та страхувння», «Облік і оподаткування», 

«Маркетинг», «Менеджмент» проводиться за результатами співбесіди за 

програмою додаткового вступного випробування з «Економічної теорії». 

Випробування відбувається в усно-письмовій формі. 

Мета додаткового вступного випробування полягає у з’ясуванні рівня 

теоретичних знань і практичних умінь і навичок з дисциплін циклу «Економічна 

теорія» необхідних для опанування обов’язкових і варіативних дисциплін за 

програмою підготовки фахівця ступеня магістра економічних спеціальностей. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін передбачених освітньою програмою для підготовки 

освітнього ступеня магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту / вищу 

освіту здобуту за ОКР «Спеціаліст», ступенем магістр та здібності до 

оволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». 

Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою. 



2. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 
 

До програми фахового вступного випробування включенітакі основні 

базові дисципліни: 

 «Основи економічної теорії»; 
 

 «Макроекономіка»; 
 

 «Мікроекономіка». 
 



3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОРІЄНТОВАНИЙ 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

3.1.Теми навчального матеріалу 

 

«Економічна теорія» (Основи економічної теорії) 

Тема 1. Економічна теорія як наука 

Основні етапи розвитку економічної теорії. Предмет і метод економічної теорії. 

Економічні категорії та економічні закони. 

Тема 2. Економічна система суспільства. 

Сутність та типи економічних систем. Продуктивні сили суспільства. Система 

виробничих відносин. Види та форми власності. 

Тема 3. Ринок та механізм його функціонування. 

Суть та види ринків. Суб’єкти та умови ефективного функціонування ринку. 

Функції ринку. Ринковий механізм саморегулювання. Кон’юнктура ринку. 

Тема 4. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці. 

Сутність та функції підприємства. Витрати підприємства і прибуток. Система 

управління підприємством. Менеджмент та маркетинг. Організаційно-правові 

форми підприємництва. 

Тема 5. Відтворення та економічне зростання. 

Суть та типи економічного відтворення. Фактори економічного зростання. 

Кількісна сторона економічного зростання. Концентрація і централізація 

виробництва та утворення монополій. Якісна сторона економічного зростання 

та закон народонаселення. Безробіття та його форми.  

Тема 6. Економічна діяльність держави. 

Розвиток економічних відносин та функцій держави в сучасній економіці. 

Розвиток державної власності і сучасні проблеми її приватизації. Державне 

регулювання економіки. 

Тема 7. Суть та система світового господарства. 

Суть та зміст системи світового господарства. Місце економіки України у 

світовому господарстві. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. 

Валютний курс та його види. Міжнародні фінансові організації. 

 

«Економічна теорія» (Мікроекономіка) 

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки 

Предмет мікроекономіки. Ресурси і фактори виробництва. Проблема 

обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Економічні блага, їх класифікація. 

Методологія мікроекономіки: методи аналізу та моделі. Нормативна й 

позитивна мікроекономіка.  

 

 



Тема 2. Теорія вибору споживача 

Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності як 

залежність між кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що 

досягається споживачем. Суть раціонального вибору споживача. Модель 

споживання набору благ. Властивості кривих байдужості. Бюджетне обмеження 

і можливості споживача. Бюджетна лінія: рівняння і графічна побудова. 

Поняття рівноваги споживача.  

Тема 3. Основи теорії попиту і пропозиції 

Суть поняття «попит». Закон попиту та його аргументація. Графічна 

інтерпретація закону попиту. Нецінові детермінанти попиту. Концепція цінової 

еластичності попиту. Суть поняття «пропозиція». Закон пропозиції та його 

аргументація. Графічна інтерпретація закону пропозиції. Нецінові детермінанти 

пропозиції. Їх графічна інтерпретація. Методика обчислення рівня цінової 

еластичності пропозиції. Поняття ринкової рівноваги.  

Тема 4. Аналіз поведінки споживача 

Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Графічний 

аналіз і побудова лінії «дохід – споживання». Зміна вибору споживача в 

результаті зміни ціни одного з товарів та обох товарів. Побудова лінії «ціна – 

споживання». Визначення умов моделі, що аналізується: зменшення ціни 

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

споживача.  

Тема 5. Теорія виробництва. Мікроекономічна модель підприємства 

Фактори виробництва, їх групування та варіації. Поняття і параметр виробничої 

функції. Сукупний, середній та граничний продукт. Виробнича функція. 

Тема 6. Витрати виробництва 

Сутність і класифікація витрат виробництва. Витрати в короткостроковому 

періоді. Постійні, змінні та валові (сукупні) витрати. Середні витрати. Витрати у 

довгостроковому періоді. Сукупний, середній і граничний доходи. 

Тема 7. Структура ринку. Ринок досконалої конкуренції 

Поняття ринкової структури. Матриця ринкових структур. Властивості 

ринкових структур. Ознаки й умови досконалої конкуренції. 

Тема 8. Монопольний ринок 

Поняття одного продавця, ринкової (монопольної) влади у вузькому та 

широкому розумінні. Ознаки чистої монополії: один продавець, відсутність 

замінників товару, бар’єри для доступу конкурентів у монополізовану галузь 

тощо. Показники монопольної влади: індекс Герфіндаля–Гіршмана, Лернера 

тощо. Цінова дискримінація: поняття, умови, різновиди. 

 



Тема 9. Олігополія та монополістична конкуренція 

Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порів няно з 

досконалою конкуренцією та чистою монополією. Кількість товаровиробників і 

диференціація виробів. Умови входження в галузь. Цінова та нецінова 

конкуренція за даної ринкової структури. Суть і передумови розвитку нецінової 

конкуренції.  

Тема 10. Ринок факторів виробництва: праці, капіталу, землі 

Пропозиція факторів виробництва. Фактори виробництва. Індивідуальна 

функція пропозиції праці. Індивідуальна функція пропозиції капіталу. 

Індивідуальна функція пропозиції землі. Попит на фактори виробництва. 

Фактори, що визначають попит та еластичність попиту на ресурс. 

Тема 11. Загальна рівновага та економіка добробуту 

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. Система рівнянь загальної 

рівноваги за Вальрасом. Закон Вальраса. Парето-ефективний розподіл.  

Тема 12. Інституціональні аспекти ринкового господарства 

Інституціональна природа сучасної фірми. Загальні, специфічні, 

інтерспецифічні ресурси фірми. Трансакційні витрати. Поняття про зовнішні 

ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти. Суспільні та приватні витрати 

(вигоди).  

«Економічна теорія» (Макроекономіка) 

Тема 1. Макроекономіка як наука 

Об’єкт і предмет макроекономіки. Особливі риси окремих економічних систем: 

ринкова економіка, командно-адміністративна економіка, змішана економіка. 

Позитивна й нормативна функції макроекономіки. Методологія 

макроекономіки.  

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 

Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічного 

рахівництва. Основні макроекономічні показники. Номінальний і реальний 

ВВП. Дефлювання та інфлювання.  

Тема 3. Споживання домогосподарств 

Заощадження та споживання домогосподарств. Кейнсіанська функція 

споживання. Гранична схильність до споживання та заощаджень. Чинники, що 

впливають на граничну схильність до споживання. Середня схильність до 

споживання та заощаджень. Індуційоване та автономне споживання. Чинники 

автономного споживання: багатство, запозичення. 

 



Тема 4. Приватні інвестиції 

Інвестиції в основний капітал. Кейнсіанська функція інвестицій. Графічна та 

математична інтерпретація кейнсіанської функції інвестицій. Чинники 

автономних інвестицій: технічний прогрес, рівень забезпеченості основним 

капіталом, податки на підприємців, ділові очікування.  

Тема 5. Сукупні витрати і ВВП 

Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Фактичні та заплановані витрати. Модель 

«кейнсіанський хрест». Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення-

ін’єкції». Мультиплікатор витрат. Сукупні витрати і потенційний ВВП. 

Рецесійний розрив як наслідок дефіциту автономних витрат в умовах неповної 

зайнятості. Інфляційний розрив як наслідок надлишку автономних витрат в 

умовах повної зайнятості.  

Тема 6. Економічна динаміка 

Основні засади теорії економічного зростання. Два способи збільшення обсягів 

виробництва. Сутність економічного зростання та його показники. Економічне 

зростання та економічний розвиток. Екстенсивне та інтенсивне зростання 

економіки. Джерела економічного зростання.  

Тема 7. Держава в системі макроекономічного регулювання 

Роль держави в економічному кругообігу. Перерозподільна функція держави. 

Стабілізаційна функція держави. Вплив держави на умови формування 

економічної рівноваги. Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних 

закупівель на ВВП. Мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці. 

Мультиплікатор податків. Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. 

Сутність монетарної політики. Кінцеві цілі монетарної політики та зв’язок між 

ними. Проміжні цілі монетарної політики та проблема їх вибору. Інструменти 

монетарної політики. 

Тема 8. Зовнішньоекономічна діяльність 

Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок 

капітальних операцій і зміст його складових. Валютний курс. Валюта та її види. 

Номінальний валютний курс і способи котирування валюти. Чинники, що 

впливають на номінальний валютний курс. Фіксований і плаваючий валютні 

курси. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку.  

 

 

 

 



3.2. Орієнтовний перелік питань 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ«ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ» 
1. Зародження, основні етапи і напрямки розвитку економічної теорії.  

2. Предмет і функції економічної теорії.  

3. Методи дослідження економічних явищ і процесів.  

4. Економічні закони і категорії, їх класифікація.  

5. Виникнення і розвиток економічної думки в Україні.  

6. Економічні відносини та їх види. Поняття економічної системи.  

7. Типи та основні моделі економічних систем.  

8. Кругообіг ресурсів, продуктів і доходів.  

9. Суть і критерії науково-технічного прогресу. Рушійні сили і 

фактори економічного прогресу.  

10. Суть, основні риси і суперечності НТР. НТР і зміна ролі у 

виробництві.  

11. Натуральне виробництво, його сутність.  

12. Товарне виробництво: умови виникнення, розвиток і форми.  

13. Основні теорії вартості. Закон вартості.  

14. Виникнення, суть і функції грошей.  

15. Суть, причини і типи інфляції.  

16. Економічний зміст та форми власності.  

17. Роздержавлення і приватизація власності: суть, методи, принципи та 

мета.  

18. Особливості реформування форм власності в умовах переходу 

України до ринкових відносин.  

19. Ринкова економіка – як система ринків. Умови функціонування 

ринкової економіки.  

20. Суть, структура і функції ринку.  

21. Економічна природа попиту та пропозиції. Закон попиту та закон 

пропозиції.  

22. Еластичність попиту та пропозиції.  

23. Інфраструктура ринку та її основні елементи.  

24. Економічний механізм ринкового саморегулювання.  

25. Проблеми формування ринкової економіки в Україні.  

26. Суть, структура і функції цін в ринковій економіці.  

27. Суть, значення конкуренції в розвитку економіки. Конкуренція і 

монополія та її взаємозв’язок.  

28. Форми та методи конкурентної боротьби. Причини виникнення і 

сутність монополій. Антимонопольна діяльність держави.  

29. Суть і види підприємств в ринковій економіці. Організаційно-

правові форми підприємств.  

30. Сутність та види підприємств.  

31. Суть і види підприємницької діяльності.  

32. Роль підприємництва у формуванні ринкової економіки України.  

33. Особливості акціонерного капіталу в сучасній ринковій економіці.  



34. Цінні папери як засіб інвестування. Види акцій та їх курс.  

35. Сучасна світова концепція витрат. Витрати виробництва, основні 

види витрат виробництва.  

36. Економічна ефективність діяльності підприємства. Рентабельність 

виробництва.  

37. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності.  

38. Прибуток як економічна категорія.  

39. 3аробітна плата: її функції, форми та системи.  

40. Основи теорії і практики сучасного менеджменту.  

41. Суть менеджменту, його функції.  

42. Основні форми і методи управління підприємством.  

43. Зміст маркетингової діяльності, функції маркетингу.  

44. Суть аграрних відносин, їх специфіка і місце в економічній системі.  

45. Економічна рента. Особливості рентних відносин в Україні.  

46. Організація агробізнесу. Агропромислова інтеграція та її типи.  

47. Національне багатство і його структура.  

48. Економічне зростання: суть, джерела та типи.  

49. Суть відтворення. Просте і розширене відтворення.  

51. Форми суспільного виробництва.  

52. Суть макроекономіки. Цілі та інструменти макроекономіки.  

53. Система національних рахунків.  

54. Валовий національний продукт та його обчислення.  

55. Фонди нагромадження і споживання.  

56. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між 

попитом та пропозицією.  

57. Національний доход, його створення, розподіл та перерозподіл.  

58. Економічна роль і функції держави в ринковій економіці.  

59. Форми і методи державного регулювання економіки.  

60. Економічна рівновага і циклічність. Види і форми циклів.  

61. Економічні кризи. Зовнішні та внутрішні фактори циклічного 

розвитку економіки.  

62. Становлення і розвиток фінансово-кредитного механізму в Україні.  

63. Суть, функції і роль фінансів у ринковій економіці.  

64. Суть, функції і основні види банків.  

65. Податкова система Види податків. Крива Лаффера.  

66. Кредитна система. її суть. Види кредиту та принципи кредитування.  

67. Ринок праці, його сутність, функції та регулювання.  

68. Робоча сила як товар, її ціна і вартість.  

69. Безробіття та його причини. Типи безробіття. Закон Оукена.  

70. Політика держави в галузі зайнятості і безробіття.  

71. Вимірювання і природний рівень безробіття.  

72. Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Крива Філіпса.  

73. Соціальний захист населення в умовах переходу України до ринку.  

74. Доходи населення і джерела їх формування в ринковій економіці.  



75. Проблеми інтеграції України в світове господарство.  

76. Суть і структура світового господарства.  

77. Індустріально розвинуті та економічно відсталі країни в світовому 

господарстві.  

78. Сучасні форми міжнародних економічних відносин. Економічна 

інтеграція.  

79. 3міст і структура світової валютної системи. Конвертованість 

валют.  

80. Міжнародне співробітництво у розв’язання глобальних проблем.  

81. Причини виникнення і сутність глобальних проблем.  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ«МІКРОЕКОНОМІКА» 

1. Економічні відносини на мікрорівні. Основні завдання і функції 

мікроекономіки як науки.  

2. Характеристика предмету мікроекономіки. Суб’єкти економічних 

відносин на мікрорівні.  

3. Методи мікроекономічного аналізу. Позитивна та нормативна 

мікроекономіка.  

4. Інструментарій мікроекономіки. Абстрагування та моделювання на 

мікрорівні.  

5. Характеристика попиту як важливого елементу ринку. Величина 

попиту. Функція попиту. Закон попиту.  

6. Фактори, що впливають на попит. Індивідуальний та ринковий 

попит.  

7. Характеристика пропозиції як важливого елементу ринку. Величина 

пропозиції. Функція пропозиції.  

8. Закон пропозиції. Фактори, що впливають на пропозицію.  

9. Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції. Динамічні 

моделі рівноваги ринку.  

10. Застосування аналізу попиту і пропозиції на державному рівні.  

11. Наслідки державного регулювання процесу ринкового 

ціноутворення.  

12. Суть еластичності попиту. Фактори, що впливають на еластичність 

попиту.  

13. Еластичність попиту за ціною, її різновиди та фактори, що на неї 

впливають.  

14. Характеристика еластичності попиту за доходом та перехресної 

еластичності попиту.  

15. Поняття еластичності пропозиції та фактори, що на неї впливають.  

16. Споживацький надлишок. Сектор споживацького надлишку та 

економічна доцільність його охоплення.  

17. Корисність товару як економічна категорія. Показники корисності 

товару.  

18. Крива байдужості, її властивості. Гранична норма заміщення. Карта 



кривих байдужості.  

19. Бюджетна лінія, її рівняння. Характеристика чинників, що 

впливають на положення та кут нахилу бюджетної лінії до осей координат.  

20. Суміщення бюджетної лінії з картою кривих байдужості. Теорія 

споживчого вибору. Оптимум споживача.  

21. Характеристика ліній «дохід-споживання» та «ціна-споживання».  

22. Поняття ефекту заміщення та ефекту доходу. Застосування теорії 

споживання.  

23. Основи теорії виробництва. Виробнича функція і максимізація 

випуску продукції.  

24. Характеристика сукупного, середнього і граничного продукту 

змінного ресурсу.  

25. Поняття ізокванти. Карта ізоквант. Різновиди ефекту від масштабу 

виробництва.  

26. Вибір оптимального масштабу виробництва фірми.  

27. Характеристика витрат виробництва, їх види. Умова мінімізації 

витрат виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах.  

28. Постійні та змінні витрати. Особливості динаміки середніх, 

постійних та змінних витрат. Поняття граничних витрат.  

29. Ізокоста. Рівняння ізокости та фактори, що впливають на її 

положення і кут нахилу.  

30. Поєднання ізокости та ізокванти. Оптимальне використання 

капіталу для формування найбільш ефективної структури факторів 

виробництва.  

31. Поняття конкуренції як економічного явища та її роль у ринковій 

економіці. Конкурентна рівновага і пропозиція.  

32. Класифікація ринкових структур та критерії їх розмежування.  

33. Основні риси досконалої конкуренції як ринкової структури. 

Особливості ціноутворення та виходу на ринок при досконалій конкуренції.  

34. Характеристика поведінки фірми в умовах досконалої конкуренції.  

35. Економічний механізм максимізації прибутку і мінімізації збитків 

фірмою в умовах досконалої конкуренції.  

36. Характеристика сукупного, середнього і граничного доходу 

(виручки) підприємства.  

37. Особливості динаміки доходу і витрат на вільно конкуруючому 

ринку. Граничні межі виробництва.  

38. Досконала конкуренція як ідеальна і найбільш ефективна ринкова 

структура.  

39. Характеристика монополії як ринкової структури. Виникнення 

монополій.  

40. Різновиди монополії та їх характеристика.  

41. Максимізація прибутку в умовах монополії.  

42. Регулювання монопольних цін та ефективність монополії.  

43. Математичні методи обчислення граничного доходу, граничних 



витрат та рівноважної ціни в умовах монополії.  

44. Цінова дискримінація в умовах монополії, її види.  

45. Економічні наслідки монополії. Антимонопольна політика держави.  

46. Характеристика олігополії як ринкової структури. Виникнення 

олігополії та її сучасні форми.  

47. Взаємозалежність як форма конкурентної боротьби. Домовленість 

про ціни. Джентльменські угоди.  

48. Олігополія і економічна ефективність. Максимізація прибутку в 

умовах олігополії.  

49. Модель Курно. Математичні розрахунки моделі Курно в умовах 

олігополії.  

50. Олігопольна координація і співробітництво. Твердість цін як 

характерна риса олігопольних галузей господарства.  

51. Монополістична конкуренція. Характерні риси ринку 

монополістичної конкуренції.  

52. Рівновага фірм в умовах монополістичної конкуренції.  

53. Економічна та соціальна ефективність монополістичної конкуренції 

як ринкової структури.  

54. Загальна характеристика і особливості виробничих ресурсів. 

Формування попиту на фактори виробництва.  

55. Загальна характеристика пропозиції факторів виробництва.  

56. Встановлення рівноваги на ринку факторів виробництва.  

57. Особливості ціноутворення на ринках ресурсів.  

58. Співвідношення  ресурсів  і  максимізація  прибутку.  Правило  

оптимізації  структури ресурсів.  

59. Характеристика ринку капіталу. Поняття позичкового відсотка.  

60. Поняття дисконтування. Інвестиційні рішення фірми.  

61. Механізм дисконтування прибутку. Визначення доцільності 

інвестування ресурсів шляхом дисконтування капіталу та доходу.  

62. Лізинговий капітал. Взаємозалежність між вартістю лізингу та 

позичковим процентом.  

63. Загальна характеристика ринку робочої сили.  

64. Попит фірми на робочу силу. Пропозиція робочої сили. Рівновага на 

ринку праці галузі.  

65. Характеристика ринку праці в умовах недосконалої конкуренції.  

66. Роль профспілок на ринку праці.  

67. Ринок природних ресурсів. Поняття економічної ренти.  

68. Попит і пропозиція природних ресурсів. Фіксований характер 

пропозиції.  

69. Рівноважна ринкова ціна земельної ділянки. Диференційна рента.  

70. Сучасні проблеми загальної економічної рівноваги.  

71. Взаємозв’язок економічної ефективності та справедливості.  

72. Суть ризику. Схильність та несхильність до ризику. Несхильність до 

ризику і спадна гранична корисність.  



73. Ризик і страхування. Поняття диверсифікації ризиків.  

74. Інвестиційні ризики в економічній поведінці суб’єктів ринку.  

75. Оцінка та прогнозування ринкових ситуацій в умові асиметрії 

інформації.  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ«МАКРОЕКОНОМІКА» 

1. Об’єкт та предмет макроекономіки.  

2. Економічна система, як об’єкт вивчення макроекономіки. Типи 

економічних систем.  

3. Позитивна та нормативна функція макроекономіки.  

4. Моделі змішаної економіки та їх характеристика.  

5. Методологічні принципи побудови системи національних рахунків.  

6. Основні макроекономічні показники системи національних 

рахунків.  

7. Методи розрахунку ВВП та їх особливості.  

8. Відмінності ВВП та ВНП.  

9. Взаємозв’язок між показниками в системі національних рахунків.  

10. Номінальний та реальний ВВП. Цінові індекси.  

11. Економічні цикли. Фази економічного циклу та їх характеристика.  

12. Причини циклічних коливань. Прояв економічних циклів в 

економіці.  

13. Суть “принципу акселерації”  

14. Моделі кругообігу ресурсів, доходів, продуктів та їх 

характеристика.  

15. Сукупний попит. Фактори впливу на нього.  

16. Вплив цінових факторів на формування сукупного попиту.  

17. Вплив нецінових факторів на формування сукупного попиту.  

18. Сукупна пропозиція та фактори які на неї впливають.  

19. Характеристика стану економіки на різних відрізках кривої 

сукупної пропозиції.  

20. Ринкові ціни та рівень національного виробництва.  

21. Функція споживання, її зміст та графічне пояснення.  

22. Функція заощадження, її зміст та графічне пояснення.  

23. Фактори впливу на споживання та заощадження, їх характеристика.  

24. Інвестиції. Фактори впливу на формування попиту на інвестиції.  

25. Недоходні фактори впливу на формування попиту на інвестиції.  

26. Фактори впливу на мінливість інвестицій.  

27. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження.  

28. Умови рівноваги між сукупними витратами і ВВП в моделі 

“витрати-випуск”.  

29. У мови рівноваги між сукупними витратами і ВВП в моделі 

“вилучення -ін’єкція”.  

30. Вплив інвестицій на формування рівноважного ВВП.  

31. Ефект мультиплікатора. Інвестиційний мультиплікатор.  



32. Рівноважний ВВП в умовах різного рівня зайнятості.  

33. Вплив чистого експорту на формування рівноважного ВВП.  

34. Суть та необхідність державного регулювання економіки.  

35. Форми державного регулювання економіки.  

36. Інструменти державного регулювання економіки.  

37. Теорії державного регулювання економіки (класична,  кейнсіанська, 

монетариська, економіки пропозиції, раціональних очікувань.). 

38. Основні функції держбюджету. Варіанти балансування бюджету.  

39. Причини та наслідки державного боргу. Джерела фінансування 

боргу.  

40. 3міст, цілі та інструменти фіскальної політики. Види фіскальної 

політики.  

41. Дискреційна фіскальна політика.  

42. Роль стабілізаторів у фіскальній політиці.  

43. Фіскальна політика спрямована на пропозицію та її вплив на 

формування рівноважного ВВП. 

44. Крива Лаффера та її економічний зміст.  

45. Механізм функціонування грошового ринку.  

46. Грошові агрегати та їх склад.  

47. Попит та пропозиція грошей, умови їх формування.  

48. Банківська система та грошовий мультиплікатор.  

49. Грошово-кредитне регулювання економіки.  

50. Жорстка, гнучка та проміжна грошово-кредитна політика  

51. Інфляція, як прояв макроекономічної нестабільності.  

52. Інфляція попиту та інфляція витрат.  

53. Антиінфляційна політика держави.  

54. Державне регулювання зайнятості.  

55. Крива Філіпса та її економічний зміст.  

56. Безробіття та його прояв на макроекономічному рівні. Закон 

Оукена.  

57. Основні теорії функціонування ринку праці.  

58. Економічна нерівність. Крива Лоренца.  

59. Механізм функціонування ринку праці.  

60. Державне регулювання зайнятості.  

61. Економічне зростання та фактори які на нього впливають.  

62. Моделі економічного зростання.  

63. Валютний курс та фактори які на нього впливають.  

64. Рівень активності країни в системі міжнародних економічних 

відносин та показники його визначення.  

65. Теорія порівняльних переваг та міжнародні економічні відносини 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯНАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

АБІТУРІЄНТІВ З ЕКОНОМЧНОЇ ТЕОРІЇ 

Зміст програми складається з основ економічної теорії, мікро- та 

макроекономіки, що дає змогу перевірити цілісне уявлення абітурієнта про 

економіку як навчальний предмет. 

Абітурієнту необхідно вміти застосовувати теоретичні знання для аналізу 

економічних явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві; розуміти дію 

об’єктивних економічних законів; давати характеристику стану та механізму 

функціонування національної економіки в умовах ринкових відносин; 

розв’язувати типові розрахункові задачі. 

Варіанти завдань розроблені відповідно до визначеної специфікації, у якій 

враховано відсоткове співвідношення завдань зі всіх дисциплін включених до 

програми додаткового вступного випробування. 

Усі варіанти завдань є ідентичними за структурою й складністю, що 

дозволяє говорити про забезпечення принципу об’єктивності й рівності при 

вимірюванні навчальних досягнень абітурієнтів. 

На виконання завдань абітурієнтові дається 40 хвилин. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється на підставі перевірки бланка 

відповідей абітурієнта за критерієм «склав / не склав». 

Абітурієнт оцінюється на рівні «достатній» за умови, якщо він дав 

правильні відповіді на половину із запропонованих йому завдань плюс одне 

(50% + 1 завдання). 

Абітурієнту оцінюється на рівні «недостатній» у разі, якщо він: 

- дав відповідь на рівно чи менше ніж 50% завдань; 

або 

- дав відповіді, які свідчать про необдуманість, автоматизм вибору 

правильної відповіді чи про списування правильних відповідей; 

або 

- не дав відповіді взагалі. 

При оцінці враховуються такі якісні показники відповіді: глибина (відповідність 

набутим теоретичним узагальненням); усвідомленість (вміння застосовувати 

одержану інформацію згідно вимогам програми); повнота (відповідність об’єму 

програми та інформації підручників). 

 

 


