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1. Навчальний контент: 

Розділ 1.  Мікроекономіка 

Тема 1. Теоретичні основи мікроекономіки. Попит, пропозиція, їх 

взаємодія 

Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність 

цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб'єктів рин-

кових відносин. Макро- та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної 

теоретичної економіки. Предмет мікроекономіки. Суб'єкти та об'єкти економічних 

відносин на мікрорівні. 

Сутність попиту. Функція попиту. Закон попиту. Аналіз зміни попиту зага-

лом та величини (обсягу) попиту. Функція пропозиції. Закон пропозиції. Аналіз 

змін пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції. Взаємодія попиту і про-

позиції. Ринкова рівновага. Сталість і динамічність ринкової рівноваги. Еластич-

ність попиту і пропозиції. Практичне значення концепції еластичності.  

Тема 2. Аналіз поведінки споживача 

Поняття корисності. Кардиналістська теорія корисності. Сукупна та гранич-

на корисності. Функція корисності. Перший закон Госсена. Другий закон Госсена. 

Вибір споживача з ординалістських позицій. Криві байдужост. Гранична норма 

заміщення благ. Бюджетна лінія. Оптимум споживача як модель раціонального 

споживчого вибору. 

Реакція споживача на зміну його доходу. Лінія «дохід - споживання». Реак-

ція споживача на зміну цін товарів. Лінія «ціна - споживання». Ефект заміщення 

та ефект доходу. 

Тема 3. Мікроекономічна модель підприємства 

Підприємство як суб'єкт ринку та виробничо-ринкова система. Фактори ви-

робництва, їх групування. Мотивація поведінки підприємця. Основні види вибору 

підприємця: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти. Фактор часу і 

періоди у функціонуванні підприємства.  

Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Поняття і параметри 

виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукти. Витрати вироб-

ництва. Сукупні, середні та граничні витрати. Поняття загального (сукупного, ва-

лового), середнього та граничного виторгу. Прибуток як кінцевий результат 

діяльності підприємства. 

Виробнича функція з одним змінним фактором. Правило спадної віддачі 

(продуктивності) змінного фактора виробництва. Виробнича функція з двома 

змінними факторами. Ізокванта. Взаємозамінність факторів виробництва. Гранич-

на норма технічного заміщення. Ефект масштабу. Постійна (стала), спадна та зро-

стаюча віддача від масштабу. Причини позитивного та негативного ефекту від 

масштабу. 

Оптимум виробника. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями 

мінімізації витрат чи максимізації випуску. Ізокоста. Рівновага виробника: 

графічна, алгебраїчна, економічна інтерпретація. Траєкторія розширення вироб-

ничої діяльності фірми. 

Тема 4. Витрати виробництва 



Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Економічні та бухгал-

терські витрати. Поняття альтернативних витрат. Постійні та змінні витрати. Ти-

повий характер зміни витрат за короткостроковий період. Закон зростаючих гра-

ничних витрат (зниження дохідності). 

Витрати в довгостроковому періоді. Криві довготривалих витрат, їх види. 

Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічно-

го вибору фірми в розробці довгострокової стратегії. 

Тема 5. Ринок досконалої конкуренції 

Ознаки й умови досконалої конкуренції. Ринковий попит на продукцію фір-

ми за умов досконалої конкуренції. 

Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому періоді. Визначення 

оптимальних обсягів випуску: два підходи. Пропозиція фірми і галузі в коротко-

строковому періоді. Рівновага фірми та галузі.  

Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді. Пропозиція фірми 

в довгостроковому періоді. Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку та ме-

ханізм її підтримки. Ефективність ринку досконалої конкуренції. 

Тема 6. Ринок недосконалої конкуренції 

Модель чистої монополі» та її характеристики. Монопольний ринок у ко-

роткостроковому та довгостроковому періодах. Крива попиту монополіста. Вибір 

монополістом ціни й обсягу виробництва. Цінова дискримінація та її види. Еко-

номічні наслідки монополізації галузі. Порівняльна оцінка конкурентного та мо-

нопольного ринків. Потреба державного регулювання монополії, антимонопольна 

політика. 

Основні ознаки олігополії. Теоретичні моделі олігополії. Теорія ігор у моде-

люванні олігополії. Узагальнена модель рівноваги Неша. Часткові моделі рівнова-

ги – Штакельберга, Курно, Бертрана та їх модифікації. Моделі олігополістичного 

ціноутворення. 

Ознаки монополістичної конкуренції. Ринкова поведінка монополістичного 

конкурента. Визначення оптимального обсягу виторгу та цінова політика фірми у 

короткостроковому періоді. Умова досягнення і підтримання беззбитковості в 

довгостроковому періоді. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. 

Порівняльна характеристика ринкових структур. 

Тема 7. Ринок факторів виробництва 
Похідний попит. Попит на продукт і попит на фактори виробництва. Прави-

ло оптимального використання ресурсів. 

Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів. Праця 

як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного 

ринку праці. Формування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на 

працю. 

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Обґрунту-

вання вибору робітника щодо праці і відпочинку: Ринкова пропозиція послуг 

праці. Рівновага на ринку праці. Ринок праці з недосконалою конкуренцією. По-

пит монополії на працю та монопольна рівновага. Монопсонічний та олігоп-

сонічний ринки, їх особливості. Контроль профспілок над пропозицією робочої 

сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці.  



Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу. Ринки капіталу. 

Рух капіталу та капітальні фонди. Попит і пропозиція капіталу. Вступ до аналізу 

інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої величини. Види процентних ставок. 

Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. 

Показники теперішньої та майбутньої вартості в прийнятті інвестиційних рішень. 

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни 

капіталу. 

Ринок землі. Особливості землі як фактора виробництва. Особливості фор-

мування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на зем-

лю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.  

Тема 8. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту 
Часткова та загальна рівновага. Ефект зворотного зв'язку. Закон Вальраса. 

Рівновага в економіці обміну. Необхідність та вигоди ринкового обміну. 

Порівняння граничних норм заміщення для пар товарів, які обмінюють. Діаграма 

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

розподіл. Крива можливостей споживачів. Загальна рівновага за Парето. 

Ефективність у виробничій сфері. Розподіл виробничих ресурсів; діаграма 

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

сурсів. Ефективність на конкурентних ринках товарів. 

Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків. Причини обмеженої 

здатності ринкового регулювання. Оптимум та квазіоптимум ринкової системи. 

Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту. Критерії 

оцінки добробуту. 

Розділ 2. Макроекономіка 

Тема 9. Теоретичні основи макроекономіки. Система національних 

рахунків та її показники 

Макроекономіка як складова економічної науки. Об’єкт і предмет макрое-

кономіки. Функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика. 

Становлення та розвиток макроекономіки як науки. Модель кругопотоку як базо-

ва модель макроекономічної рівноваги.  

Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроекономічно-

го рахівництва та фактологічна база макроекономіки. Поняття валового 

внутрішнього продукту (ВВП). Методи обчислення ВВП. Проблеми, що 

пов’язанні з вимірюванням ВВП. Валовий національний дохід. Роль цінового 

фактору у вимірюванні ВВП. Номінальний і реальний ВВП. Інфлювання та де-

флювання. Темпи зростання та приросту ВВП. Аналіз динаміки ВВП в Україні. 

Тема 10. Макроекономічна нестабільність 

Ринок праці та механізм його функціонування. Неокласична теорія ринку 

праці та графічна інтерпретація неокласичної моделі ринку праці. Кейнсіанська 

теорія ринку праці та графічна інтерпретація кейнсіанської моделі ринку праці. 

Зайнятість і безробіття. Населення як джерело робочої сили. Показники рів-

ня використання робочої сили: рівень зайнятості, коефіцієнт участі у робочій силі. 

Неповна зайнятість, методологічні підходи до розрахунку рівня безробіття; при-

чини та види безробіття. Рівень безробіття у різних країнах. Повна зайнятість, 



природне безробіття та потенційний рівень ВВП; обчислення природного рівня 

безробіття. Динаміка природного рівня безробіття. 

Втрати від різних видів безробіття. Відставання фактичного ВВП від потен-

ційного ВВП (ВВП-розрив). Закон Оукена. Визначення потенційного ВВП на ос-

нові ВВП-розриву. Визначення впливу безробіття на динаміку ВВП. Державна 

політика зайнятості населення. Особливості розвитку ринку праці, динаміки без-

робіття і дії закону Оукена в Україні. 

Поняття та показники інфляції. Темп інфляції. Види інфляції залежно від її 

темпів. Інфляція попиту, інфляція витрат та їх графічна інтерпретація. Збалансо-

вана і незбалансована інфляція. Очікувана і неочікувана інфляція; теорії адаптив-

них і раціональних очікувань. Дефляція. Причини і наслідки інфляції. Кейнсіан-

ська теорія щодо причин інфляції. Роль грошей в інфляційному механізмі: моне-

таристський підхід та позиція кейнсіаніанців. Чинники інфляції попиту та витрат. 

Інфляційні очікування. Наслідки інфляції попиту та інфляції витрат, затяжної та 

високої, помірної інфляції. Механізм та напрямки політики контролю над ін-

фляцією. Таргетування інфляції. Особливості причин та динаміки інфляційних 

процесів в Україні. 

Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса як аналітичний засіб 

стабілізаційної політики: рання та сучасна; рівняння кривої Філліпса; інфляція 

повної зайнятості та переміщення кривої Філіпса; крива Філіпса у довгостроково-

му періоді. 

Економічні коливання та економічні цикли як прояв макроекономічної не-

стабільності та форма економічного розвитку. Індикатори циклічних коливань в 

економіці. 

Тема 11. Товарний ринок 

Сукупний попит. Закон та графічна модель сукупного попиту. Цінові чин-

ники сукупного попиту: ефект процентної ставки, ефект багатства, ефект імпорт-

них закупівель. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його графічну 

модель. Чинники сукупного попиту в Україні. 

Сукупна пропозиція. Класична модель сукупної пропозиції. Довгострокова 

сукупна пропозиція: її теоретичний інструментарій, графічна модель, виробнича 

функція як її математична інтерпретація, фактори. Короткострокова сукупна про-

позиція і ціна. Основна модель короткострокової сукупної пропозиції та її 

функція. Теорії короткострокової сукупної пропозиції. Зміна цін і реального ВВП 

на різних ділянках короткострокової сукупної пропозиції. Нецінові чинники ко-

роткострокової сукупної пропозиції. Чинники сукупної пропозиції в Україні. 

Рівновага сукупних попиту і пропозиції. Модель AD-AS. Рівноважні ціни та 

рівноважний рівень виробництва. Коротко- і довгострокова рівновага. Ринковий 

механізм встановлення та відновлення рівноваги в моделі AD-AS. Порушення 

рівноваги змінами у сукупному попиті на різних відрізках кривої AS. Ефект хра-

повика. Стагфляція. «Перегріта економіка». Порушення рівноваги збуренням су-

купної пропозиції та механізм її відновлення. Шоки сукупних попиту та пропо-

зиції; стабілізаційна політика. 

Тема 12. Грошовий ринок та монетарна політика 



Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Гро-

шова база та її компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові й надлишкові 

резерви. Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. Мульти-

плікація грошової бази банківською системою. Грошова пропозиція як функція 

процентної ставки і крива пропозиції грошей. 

Попит на гроші та його різновиди. Класичний підхід до функції попиту на 

гроші. Рівняння грошового попиту кількісної теорії грошей. Процентна ставка і 

альтернативна вартість зберігання грошей. Механізм грошового ринку та його 

графічна модель. Рівновага на грошовому ринку.  

Процентна ставка: сутність та види. Реальна процентна ставка та чинники, 

що впливають на її рівень. Номінальна процентна ставка на основі рівняння 

Фішера. Очікувана і фактична реальна процентна ставка. Мотиваційна роль ре-

альної процентної ставки. 

Сутність монетарної політики. Кінцеві цілі монетарної політики та пробле-

ма їх вибору. Інструменти монетарної політики: операції на відкритому ринку, 

операції на валютному ринку, облікова (дисконтна) ставка, нормативи 

обов’язкового резервування. Монетарна політика в моделі AD-AS. Передавальний 

механізм грошово-кредитної політики. Зв'язок монетарної політики з бюджетно-

податковою та валютною політикою. 

Модель IS-LM як імітація одночасної рівноваги на товарному та грошовому 

ринках. Побудова кривої IS та її рівняння. Побудова кривої LM та її рівняння. 

Модель IS-LM як аналітичний засіб макроекономічної політики. 

Тема 13. Споживання, заощадження та інвестиції 

Споживання та заощадження. Споживання як функція наявного доходу. Ви-

користовуваний дохід і споживання. Функція споживання. Графік споживання. 

Середня та гранична схильність до споживання. Автономне споживання та чин-

ники, що на нього впливають. Кейнсіанська функція споживання. Міжчасовий 

вибір споживача. Бюджетне обмеження. Гіпотеза життєвого циклу. Гіпотеза 

постійного доходу. Зв’язок між диференціацією доходів і споживанням. Еко-

номічна нерівність та способи її оцінювання: крива Лоренца, децільний 

коефіцієнт, коефіцієнт Джині. Особливості споживання в Україні в умовах ринко-

вої трансформації економіки. 

Функція заощадження та графічна модель заощадження. Середня та гранич-

на схильність до заощадження. Види заощаджень. Рівень заощаджень. Динаміка 

заощаджень в Україні. 

Основні типи інвестицій та їх впливи на розвиток національної економіки. 

Функції інвестицій та їх графічна інтерпретація. Процентна ставка як чинник ін-

вестиційного попиту, дисконтована вартість. Чинники інвестицій та їх вплив на 

криву інвестиційного попиту Модель простого акселератора. Нестабільність інве-

стицій. 

Взаємозв’язок заощаджень та інвестицій. Класичний механізм урівноважен-

ня заощаджень з інвестиціями. Кейнсіанський механізм урівноваження зао-

щаджень з інвестиціями. Структура заощаджень приватної закритої економіки. 

Роль фінансово-кредитної системи в трансформації заощаджень в інвестиції. 

Тема 14. Сукупні витрати і ВВП 



Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на ос-

нові методу «витрати-випуск». Фактичні та заплановані витрати. Модель «кейн-

сіанський хрест». Система вилучень та ін’єкцій в економічному кругообігу. Роль 

запасів у досягненні економічної рівноваги в короткостроковому періоді. Визна-

чення рівноважного ВВП за методом «вилучення ін’єкція». 

Заплановані та незаплановані інвестиції. Модель «заощадження-інвестиції» 

як спрощена модель економічної рівноваги. 

Сутність мультиплікативного ефекту. Мультиплікатор витрат. Мульти-

плікатор інвестицій. Індуційовані й автономні витрати. Алгебраїчна модель про-

стого мультиплікатора та його сутнісне визначення. Механізм мультиплікації ав-

тономних витрат. Ефект мультиплікатора та його математична і графічна інтер-

претація. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на ефект муль-

типлікатора. 

Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рівноважний ВВП в умовах повної та 

неповної зайнятості. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту автономних витрат в 

умовах неповної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація рецесійного 

розриву. Інфляційний розрив як наслідок надлишку автономних витрат в умовах 

повної зайнятості. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву. 

 Тема 15. Економічне зростання 

Основні засади теорії економічного зростання. Сутність та показники еко-

номічного зростання. Економічне зростання та економічний розвиток. Основні 

положення кейнсіанської теорії економічного зростання. Сутність теорій ендо-

генного зростання. 

Моделі економічного зростання. Модель Солоу. Основні передумови моделі 

Солоу. Вплив нагромадження капіталу на капіталоозброєність. Умови формуван-

ня стійкої капіталоозброєністі. Вплив приросту населення на капіталоозброєність. 

Граничні інвестиції. Вплив технічного прогресу на капіталоозброєність через зро-

стання ефективності праці. Технічний прогрес як нескінченний фактор економіч-

ного зростання. Золоте правило накопичення капіталу. 

Джерела економічного зростання. Внесок факторів виробництва в економі-

чне зростання. Рівняння, що описує внесок капіталу і праці у приріст продукту. 

Внесок технічного прогресу в приріст продукту. Рівняння, що описує економічне 

зростання з урахуванням усіх факторів. Залишок Солоу. Проблема економічного 

зростання в різних групах країн та в Україні. 

Тема 16. Держава в системі макроекономічного регулювання 

Роль держави в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу 

з урахуванням держави. Валові та чисті податки. Державні видатки. Позики уря-

ду. Перерозподільна функція держави. Стабілізаційна функція держави. 

Дискреційна фіскальна політика. Вплив державних закупівель на ВВП. Мульти-

плікатор витрат у змішаній закритій економіці. Вплив чистих податків на ВВП. 

Мультиплікатор податків. Крива Лаффера та можливість її практичного застосу-

вання. Фактичне, потенційне та циклічне бюджетне сальдо. Оцінка бюджетної 

політики в умовах повної та неповної зайнятості. Мультиплікатор збалансованого 

бюджету. Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. Автоматичні чисті 

податки як вмонтовані стабілізатори. Державний борг та ефекти витіснення. 



Емісійне фінансування бюджетного дефіциту: інфляція. Вибір моделей макроеко-

номічної політики. 

Зовнішньоекономічна діяльність та економічна політика. Платіжний баланс. 

Валютний курс. Валюта та її види. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку. Гра-

нична схильність до імпорту. Вплив зовнішньої торгівлі на умови формування 

економічної рівноваги, визначеної за методом «вилучення-ін’єкції». Країна як чи-

стий дебітор або як чистий кредитор. Чинники, що впливають на чистий експорт. 

Функція чистого експорту. Вплив чистого експорту на ВВП, мультиплікатор вит-

рат у відкритій економіці. 

 

2. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних 

робіт, самостійної роботи:   

  Розділ 1. Мікроекономіка 

Тема 1. Теоретичні основи мікроекономіки. Попит, пропозиція, їх взаємо-

дія 

Мета: розкрити сутність макро- та мікроекономіки як найважливіших складо-

вих сучасної економіки, визначити сутність законів попиту і пропозиції, показати 

механізм їх взаємодії дії. 

1. Макро- та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної теоретичної 

економіки. Предмет мікроекономіки.  

2. Дослідіть сутність попиту і закон попиту. Визначте нецінові детермінанти 

попиту. 

3. Проаналізуйте пропозицію і закон пропозиції. Визначте нецінові де-

термінанти пропозиції. 

4. Дослідіть ринкову рівновагу, її види та механізм встановлення. 

5. Проаналізуйте еластичність попиту і пропозиції. Визначте види та чинни-

ки еластичності попиту і пропозиції. Практичне значення теорії еластичності. 

Тема 2. Аналіз поведінки споживача 

Мета: визначити сутність корисності та точки зору на проблеми її виміру, до-

слідити кардиналістську та ординалістську теорії поведінки споживача, розгля-

нути реакцію споживача на зміну доходів та цін.  

1. Дослідить сутність та види корисності. Кардиналістська теорія 

корисності. 

2. Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Другий закон 

Госсена.  

3. Дослідіть вибір споживача з ординалістських позицій. Криві 

байдужост. Бюджетна лінія. Оптимум споживача як модель раціонального 

споживчого вибору. 

4. Дослідить реакцію споживача на зміну його доходу. Лінія «дохід - 

споживання».  

5. Розгляньте реакцію споживача на зміну цін товарів. Лінія «ціна - 

споживання». Ефект заміщення та ефект доходу. 

Тема 3. Мікроекономічна модель підприємства 



Мета: проаналізувати підприємства як об’єкт мікроекономічного аналізу, 

розкрити механізм вибору підприємцем ефективного поєднання факторів вироб-

ництва. 

1. Проаналізуйте підприємство як суб’єкт ринку та виробничо-ринкову 

систему. 

2. Визначте фактори виробництва, їх групування. Дослідіть основні по-

казники діяльності фірми.  

3. Проаналізуйте виробничу функцію з одним змінним фактором. Пра-

вило спадної віддачі (продуктивності) змінного фактора виробництва.  

4. Проаналізуйте виробничу функцію з двома змінними факторами. 

Ізокванта. Гранична норма технічного заміщення. 

5. Дослідіть ізокосту. Проаналізуйте графічнау алгебраїчну, економічну 

рівновагу виробника. 

6. Дослідіть види ефекту масштабу. 

Тема 4. Витрати виробництва 

Мета: проаналізувати витрати виробництва та їх динаміку в короткостроко-

вому та довгостроковому періода., визначити особливості формування прибутку 

підприємства 

 

1. Визначте сутність економічних та бухгалтерських витрат.  

2. Дослідіть витрати виробництва у короткостроковому періоді. 

3. Проаналізуйте витрати виробництва у довгостроковому періоді. 

4. Проаналізуйте прибуток та його види. 

Тема 5. Ринок досконалої конкуренції 

Мета: проаналізувати поведінку фірми в умовах досконалої конкуренції та 

розкрити механізм максимізації прибутку і мінімізації витрат. 

1. Визначте риси ринку досконалої конкуренції. 

2. Охарактеризуйте основні показники діяльності конкурентної фірми. 

3. Дослідіть умови діяльності фірми та галузі в короткостроковому періоді 

за умов досконалої конкуренції. 

4. Проаналізуйте ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді. 

Ефективність ринку досконалої конкуренції. 

Тема 6. Ринок недосконалої конкуренції 

Мета: аналіз особливостей функціонування монопольного ринку, олігополії 

та ринку монополістичної конкуренції у короткостроковому та довгостроковому 

періодах. 

1. Дослідить модель чистої монополії та її характеристики. 

Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах.  

2. Визначте економічні наслідки монополізації галузі. Порівняльна 

оцінка конкурентного та монопольного ринків. Антимонопольна політика. 

3. Дослідить основні ознаки олігополії. Теоретичні моделі олігополії. 

Теорія ігор у моделюванні олігополії. 



4. Узагальнена модель рівноваги Неша. Часткові моделі рівноваги – 

Штакельберга, Курно, Бертрана та їх модифікації. Моделі олігополістичного 

ціноутворення. 

5. Визначте ознаки монополістичної конкуренції. Сутність та 

передумови розвитку нецінової конкуренції.  

6. Здійсніть порівняльну характеристику ринкових структур. 

Тема 7. Ринок факторів виробництва 

Мета: визначити сутність та особливості похідного попиту, розглянути ри-

нок капіталу, праці та ринок землі. 

1. Визначте сутність похідного попиту. Попит на продукт і попит на 

фактори виробництва. Правило оптимального використання ресурсів. 

2. Розгляньте попит та пропозицію на працю за умови досконало 

конкурентного ринку ресурсів. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх 

особливості.  

3. Дослідить попит і пропозицію капіталу. Вступ до аналізу 

інвестиційних рішень.  

4. Розгляньте особливості ринку землі. Рента. Ціна землі як 

капіталізована рента. 

Розділ 2. Макроекономіка 

Тема 8. Теоретичні основи макроекономіки. Система національних 

рахунків та її показники 

Мета: визначити предмет та функції макроекономіки, її місце в системі еко-

номічних наук; розглянути систему національних рахунків та її основні показни-

ки. 

1. Розгляньте предмет та функції макроекономіки. Макроекономіка та 

економічна політика. Становлення та розвиток макроекономіки як науки.  

2. Дослідить модель кругопотоку як базову модель макроекономічної рі-

вноваги. 

3. Система національних рахунків як міжнародний стандарт макроеко-

номічного рахівництва та фактологічна база макроекономіки.  

4. Розгляньте основні показники системи національних рахунків. 

Тема 9. Товарний ринок 

Мета: визначити сутність сукупного попиту та пропозиції, їх цінові та 

нецінові чинники та взаємодію на товарному ринку.  

1. Визначте сутність сукупного попиту. Закон та графічна модель 

сукупного попиту. Цінові та нецінові чинники сукупного попиту. 

2. Сукупна пропозиція, її модель та чинники. 

3. Дослідить рівновагу сукупного попиту і пропозиції. Ринковий 

механізм встановлення та відновлення рівноваги в моделі AD-AS. 

4. Ефект храповика. Стагфляція. «Перегріта економіка». Порушення 

рівноваги збуренням сукупної пропозиції та механізм її відновлення. 

Тема 10. Макроекономічна нестабільність 



Мета: з’ясувати форми макроекономічної нестабільності, причини та шляхи 

її розвитку, наслідки для економіки та методи подолання.  

1. Дослідить циклічність як форму економічного розвитку. Сутність, 

структура та види економічних циклів, індикатори циклічних коливань. 

2. Розгляньте ринок праці та механізм його функціонування. Зайнятість і 

безробіття. Втрати від різних видів безробіття. Закон Оукена. 

3. Визначте сутність, види на наслідки інфляції. Механізм та напрямки 

політики контролю над інфляцією.  

4. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса як аналітичний 

засіб стабілізаційної політики.  

Тема 11. Споживання, заощадження та інвестиції 

Мета: визначити сутність споживання, заощадження та інвестицій як скла-

дових сукупних витрат, їх чинники та мультиплікаційний ефект.  

1. Дослідить споживання як функцію наявного доходу. Функція 

споживання. Графік споживання. Середня та гранична схильність до споживання. 

Чинники споживання.  

2. Моделі поведінки споживача. Зв’язок між диференціацією доходів і 

споживанням. Економічна нерівність та способи її оцінювання. 

3. Розгляньте функцію заощадження та її графічну модель. Середня та 

гранична схильність до заощадження. Види заощаджень. Рівень заощаджень. 

4. Дослідить сутність та види інвестицій. Функції інвестицій та їх 

графічна інтерпретація. Чинники інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного 

попиту  

5. Мультиплікатор інвестицій. Сутність та моделі мультиплікативного 

процесу. 

Тема 12. Сукупні видатки і ВВП 

Мета: отримати знання про основні моделі макроекономічної рівноваги та 

розриви в ній.  

1. Визначення рівноважного ВВП на основі методу «видатки-випуск». 

Модель «кейнсіанський хрест». 

2. Визначення рівноважного ВВП за методом «вилучення ін’єкція». Роль 

запасів у досягненні економічної рівноваги в короткостроковому періоді.  

3. Модель «заощадження-інвестиції» як спрощена модель економічної 

рівноваги. 

4. Рецесійний та інфляційний розрив. Графічна та математична 

інтерпретація. 

Тема 13. Грошовий ринок та монетарна політика 

Мета: вивчення сутності та видів монетарної політики; розгляд макроеко-

номічних проблем, пов’язаних з проведенням грошово-кредитної політики, її 

впливу на розвиток національної економіки. 

 

1. Розгляньте сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. Грошовий 

мультиплікатор. 



2. Визначте сутність та види попиту на гроші. Механізм грошового 

ринку та його графічна модель. Рівновага на грошовому ринку.  

3. Дослідить сутність та види монетарної політики. Інструменти 

монетарної політики: операції на відкритому ринку, операції на валютному ринку, 

облікова (дисконтна) ставка, нормативи обов’язкового резервування.  

4. Модель IS-LM як імітація одночасної рівноваги на товарному та 

грошовому ринках. Побудова кривої IS та її рівняння. Побудова кривої LM та її 

рівняння.  

Тема 14. Економічне зростання 

Мета: розглянути сутність, види та моделі економічного зростання; визна-

чити проблема економічного зростання в різних групах країн та шляхи їх 

вирішення. 

1. Дослідить сутність та види економічного зростання. Економічне зрос-

тання та економічний розвиток.  

2. Розгляньте моделі економічного зростання. Модель Солоу.  

3. Визначте джерела економічного зростання. Внесок факторів виробни-

цтва в економічне зростання. 

4. Проблема економічного зростання в різних групах країн та в Україні. 

Тема 15. Держава в системі макроекономічного регулювання 

Мета: розглянути роль держави в системі макроекономічного регулювання; 

сутність та види фіскальної та зовнішньоекономічної політики. 

1. Розгляньте роль держави в економічному кругообігу. Економічні 

функції держави. 

2. Дослідить сутність та види податків. Фіскальна політики та її види. 

Мультиплікатор податків. 

3. Зовнішньоекономічна діяльність та економічна політика. Платіжний 

баланс. Вплив чистого експорту на ВВП, мультиплікатор витрат у відкритій 

економіці. 

 

3.Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового конт-

ролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передба-

чених навчальним планом, післяатестаційного моніторингу набутих знань і 

вмінь з навчальної дисципліни:  

 

1. Якими двома основними причинами можна пояснити існування економічних 

проблем? 

а) впливом держави на економіку та зростанням населення Землі; 

б) забрудненням навколишнього середовища та існуванням транснаціональних 

корпорацій; 

в) наявністю безробіття та інфляції; 

г) необмеженістю бажань людей та обмеженістю ресурсів.  

 



2. Крива “дохід-споживання” показує: 

а) залежність споживання товарів від цін; 

б) залежність споживання товарів від доходу; 

в) залежність доходу від споживання; 

г) усі точки рівноваги споживача відповідно із зростанням його доходу. 

3. Товар є нормальним, якщо: 

а) споживач збільшує обсяг його споживання із зростанням доходу; 

б) він не наносить шкоди здоров’ю споживачів; 

в) із зниженням ціни обсяг його покупок зростає; 

г) із збільшенням цін обсяг його покупок не змінюється. 

4. Попит – це: 

а) потреба, задовольнити яку бажає економічний суб’єкт; 

б) гроші, які економічний суб’єкт готовий заплатити за певний товар; 

в) кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його оди-

ницю; 

г) правильна відповідь відсутня. 

5. Зростання ціни за літр бензину, можливо, спричинить: 

а) зменшення попиту на бензин; 

б) зростання попиту на послуги міського транспорту; 

в) підвищення попиту на моторне мастило; 

г) збільшення попиту на кімнати у готелях. 

6. Коефіцієнт еластичності попиту за ціною розраховується за формулою: 

а) відсоткову зміну ціни ділити на відсоткову зміну обсягу попиту; 

б) абсолютну зміну ціни ділити на абсолютну зміну обсягу попиту; 

в) відсоткову зміну обсягу попиту ділити на відсоткову зміну ціни; 

г) абсолютну зміну обсягу попиту ділити на абсолютну зміну ціни. 

7. Фактори, що викликають збільшення витрат у короткостроковому періоді: 

а) збільшення процентних ставок за банківські кредити;  

б) збільшення місцевих податків; 

в) збільшення цін на сировину; 

г) збільшення орендної плати за устаткування. 

8. Середні витрати – це витрати на: 

а) будь-яку одиницю продукції; 

б) змінні витрати на одиницю продукції; 

в) постійні витрати в розрахунку на одиницю продукції; 

г) сукупні витрати на одиницю продукції. 

9. Яке з наступних тверджень являє собою граничні витрати: 

а) ΔTVC : Q;      б) ΔTVC : ΔQ;    в) TVC : Q;  г) ΔTFC : ΔQ. 



10. У довгостроковому періоді: 

а) усі витрати є змінними; 

б) усі витрати є постійними; 

в) змінні витрати ростуть швидше, ніж постійні; 

г) постійні витрати ростуть швидше, ніж змінні. 

 

11. Позитивна мікроекономічна теорія вивчає: 

а) ˝що є˝; 

б) ˝що повинно бути˝; 

в) позитивні тенденції в економічному розвитку; 

г) оціночні судження. 

 

12. Виробнича функція показує:  

а) які витрати потрібно здійснити на той чи інший обсяг випуску; 

б) найбільш вигідний для фірми випуск при заданих цінах на ресурси; 

в) максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні 

сполучення ресурсів; 

г) мінімальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні 

сполучення ресурсів. 

 

Розрахункові завдання 

 

Завдання 1. Функція попиту населення на товар даного виду має вид Qd = 7 

– p, функція пропозиції даного товару: Qs = 3 + p. Припустимо, що на даний товар 

існують субсидії з бюджету в розмірі 2 гривні за кожну одиницю товару. 

Визначити ціну для покупця і ціну для продавця з урахуванням дотації, а також 

рівноважний обсяг продажів. 

Завдання 2. Коли ціна товару Х зросла з 10 до 15 грн. за одиницю, 

споживання товару У збільшилося з 50 до 75 одиниць. Обчисліть коефіцієнт 

перехресної еластичності попиту і визначте. Якими є ці товари – замінниками чи 

доповнювачами. 

Завдання 3. Фірма-виробник пилососів за 3 роки знизила ціну на свою 

продукцію з 1000 грн. до 500 грн., а потім до 300 грн. за одиницю. Відповідно 

попит зріс з 10 тис. шт. до 30 тис. шт., а потім до 40 тис. шт. на рік. Визначте 

коефіцієнт лінійної еластичності попиту за кожної зміни ціни. До якого рівня 

варто було знижувати ціну? 

Завдання 4. Попит на товар описується рівнянням Qd = 6 – 0,5P, його  

пропозиція задається рівнянням Qs = 0,25P. 

 1. Визначте рівноважну ціну та рівноважну кількість товару. Подайте графічно 

ілюстрацію. 

 2. Як зміняться рівноважна ціна та кількість товару, якщо буде введений 

податок величиною 6 грн.? Які зміни відбудуться на графіку? 



Завдання 5. Функція попиту на товар задається рівнянням: QD =4750-350Р, 

функція пропозиції: QS = 1600+100 Р. 

1. Побудуйте графіки попиту та пропонування, визначте рівноважні ціну 

(грн.) та обсяг продажу (шт.). 

2. Що відбудеться, якщо на даний товар урядом буде встановлена фіксована 

ціна 9 грн.? 

3. Визначте та покажіть графічно як вплине на рівноважний обсяг і 

рівноважну ціну зменшення пропозиції на 15%?. 

Завдання 6. Фактичні сукупні видатки в національній економіці, в якій від-

сутні експортно-імпортні операції, дорівнюють 200 млрд грн. Природний ВВП 

становить 180 млрд грн. Гранична схильність до споживання = 0,8. Знайдіть вели-

чину інфляційного розриву за умови, що в економіці досягнута рівновага. 

Завдання 7. Чисельність населення країни складає 123 млн. чол., 23 млн. 

чол. – діти до 16 років, а також люди, що знаходяться у тривалій ізоляції (у 

психіатричних лікарнях, у виправних установах і т.д.); 32 млн. чол. вибули зі 

складу робочої сили; 4 млн. 600 тис. чол. – безробітні; 1,1 млн. чол. – працівники, 

які зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Використовуючи ці стати-

стичні дані, розрахуйте: 

а) величину робочої сили; 

б) рівень безробіття. 

Завдання 8. У 2018 р. ВВП у цінах 2016 р. склав 200 млрд. грн., а в 2016 р. у 

цінах цього ж року - 250 млрд. грн. У 2017 р. темп зростання ВВП у поточних ці-

нах по відношенню до попереднього року дорівнював 1,05, а в 2018 р. - 1,2. Річ-

ний рівень інфляції в 2016 р. склав 110 %. 

Визначити рівень інфляції у 2017 р. 

Завдання 9. Інфляція становить 7 % на місяць. Розрахуйте, яку частину зар-

плати в середньому «з'їдає» інфляція за умов затримки заробітної плати на десять 

днів. 

Завдання 10. Сумарні резерви комерційного банку складають 220 млн. грн. 

Депозити дорівнюють 950 млн. грн. Обов'язкова норма резервування депозитів 

складає 20%. Як може змінитися пропозиція грошей, якщо банк вирішить викори-

стовувати усі свої надлишкові резерви для видачі позичок? 

 

 

Питання до екзамену з дисципліни «Економікс» 

 

1. Мікроекономіка та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної 

теоретичної економіки. Предмет та функції мікроекономіки та макроекономіки, їх 

взаємозв’язок та взаємозалежність. 

2. Сутність та функція попиту. Закон попиту. Аналіз зміни попиту 

загалом та величини (обсягу) попиту.  

3. Сутність та функція пропозиції. Закон пропозиції. Аналіз змін 

пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції.  



4. Ринкова рівновага. Сталість і динамічність ринкової рівноваги.  

5. Еластичність попиту і пропозиції. Практичне значення концепції 

еластичності.  

6. Сутність та види корисності. Функція корисності.  

7. Перший  та другий закон Госсена.  

8. Вибір споживача з ординалістських позицій. Оптимум споживача як 

модель раціонального споживчого вибору. 

9. Реакція споживача на зміну його доходу. Лінія «дохід - споживання».  

10. Реакція споживача на зміну цін товарів. Лінія «ціна - споживання».  

11. Ефект заміщення та ефект доходу. 

12. Підприємство як суб'єкт ринку та виробничо-ринкова система. 

Фактори виробництва, їх групування.  

13. Сутність та види підприємств. Параметри підприємства як 

мікроекономічної моделі.  

14. Поняття і параметри виробничої функції. Сукупний, середній та 

граничний продукти.  

15. Витрати виробництва. Сукупні, середні та граничні витрати.  

16. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. 

17. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта. 

Взаємозамінність факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення.  

18. Ефект масштабу. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від 

масштабу. Причини позитивного та негативного ефекту від масштабу. 

19. Оптимум виробника. Вибір комбінації виробничих факторів за 

критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. 

20. Ізокоста. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна, економічна 

інтерпретація. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. 

21. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Економічні та 

бухгалтерські витрати. Поняття альтернативних витрат.  

22. Постійні та змінні витрати. Типовий характер зміни витрат за 

короткостроковий період.  

23. Закон зростаючих граничних витрат (зниження дохідності). 

24. Витрати в довгостроковому періоді. Концепція мінімально 

ефективного розміру підприємства. 

25. Ознаки й умови досконалої конкуренції. Ринкова поведінка 

підприємства в короткостроковому та довгостроковому періоді.  

26. Ефективність ринку досконалої конкуренції. 

27. Модель «чистої монополії» та її характеристики. Вибір монополістом 

ціни й обсягу виробництва. 

28. Цінова дискримінація та її види. Економічні наслідки монополізації 

галузі.  

29. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків. Потреба 

державного регулювання монополії, антимонопольна політика. 

30. Основні ознаки олігополії. Теоретичні моделі олігополії. Теорія ігор у 

моделюванні олігополії.  



31. Ознаки монополістичної конкуренції. Ринкова поведінка 

монополістичного конкурента.  

32. Порівняльна характеристика ринкових структур. 

33. Похідний попит. Попит на продукт і попит на фактори виробництва. 

Правило оптимального використання ресурсів. 

34. Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів. 

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Рівновага на ринку 

праці.  

35. Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Контроль профспілок над 

пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці.  

36. Сутність та види капіталу. Ринки капіталу. Попит і пропозиція 

капіталу.  

37. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої 

величини. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки.  

38. Ринок землі. Особливості землі як фактора виробництва. Особливості 

формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на 

землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.  

39. Макроекономіка як складова економічної науки. Функції 

макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика.  

40. Становлення та розвиток макроекономіки як науки.  

41. Модель кругопотоку як базова модель макроекономічної рівноваги.  

42. Система національних рахунків та її основні показники. 

43. Поняття валового внутрішнього продукту (ВВП). Методи обчислення 

ВВП. Проблеми, що пов’язанні з вимірюванням ВВП.  

44. Номінальний і реальний ВВП. Інфлювання та дефлювання. Темпи 

зростання та приросту ВВП. Аналіз динаміки ВВП в Україні 

45. Сукупний попит. Закон та графічна модель сукупного попиту. Цінові 

та нецінові чинники сукупного попиту 

46. Сутність та види сукупної пропозиції. Нецінові чинники AS.  Зміна 

цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової сукупної пропозиції.  

47. Модель AD-AS. Коротко - і довгострокова рівновага. Ринковий 

механізм встановлення та відновлення рівноваги в моделі AD-AS.  

48. Ефект храповика. Стагфляція. «Перегріта економіка». 

49. Ринок праці та механізм його функціонування. Неокласична та 

кейнсіанська теорія ринку праці. 

50. Сутність та види зайнятості. Рівень безробіття. Втрати від різних 

видів безробіття. Закон Оукена.  

51. Сутність та види інфляції. Причини і наслідки інфляції.  

52. Механізм та напрямки політики контролю над інфляцією. 

Таргетування інфляції.  

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

54. Сутність та види економічних циклів. Індикатори циклічних коливань 

в економіці. 

55. Споживання та заощадження. Функція споживання. Графік 

споживання. Середня та гранична схильність до споживання.  



56. Економічна нерівність та способи її оцінювання: крива Лоренца, 

децільний коефіцієнт, коефіцієнт Джині. Особливості споживання в Україні в 

умовах ринкової трансформації економіки. 

57. Функція заощадження та графічна модель заощадження. Середня та 

гранична схильність до заощадження. Види заощаджень. Рівень заощаджень. 

Динаміка заощаджень в Україні. 

58. Основні типи інвестицій та їх впливи на розвиток національної 

економіки. Функції інвестицій та їх графічна інтерпретація 

59. Взаємозв’язок заощаджень та інвестицій. Класичний механізм 

урівноваження заощаджень з інвестиціями. Кейнсіанський механізм 

урівноваження заощаджень з інвестиціями. 

60. Сукупні витрати і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП 

на основі методу «витрати-випуск».  

61. Система вилучень та ін’єкцій в економічному кругообігу. Визначення 

рівноважного ВВП за методом «вилучення-ін’єкція ». 

62. Сутність мультиплікативного ефекту. Мультиплікатор витрат. 

Мультиплікатор інвестицій.  

63. Пропозиція грошей. Сутність пропозиції грошей та грошові агрегати. 

Грошова база та її компоненти: готівка і банківські резерви, обов’язкові й 

надлишкові резерви.  

64. Грошовий мультиплікатор, коефіцієнт готівки, резервна норма. 

Мультиплікація грошової бази банківською системою. Грошова пропозиція як 

функція процентної ставки і крива пропозиції грошей. 

65. Попит на гроші та його різновиди. Рівновага на грошовому ринку.  

66. Сутність та види монетарної політики.  

67. Інструменти монетарної політики: операції на відкритому ринку, 

операції на валютному ринку, облікова (дисконтна) ставка, нормативи 

обов’язкового резервування.  

68. Економічне зростання та економічний розвиток.  

69. Моделі економічного зростання. Модель Солоу.  

70. Роль держави в економічному кругообігу. Модель економічного 

кругообігу з урахуванням держави.  

71. Економічні та соціальні функції держави.  

72. Сутність та види фіскальної політики.  

73. Мультиплікатор витрат у змішаній закритій економіці. 

Мультиплікатор податків.  

74. Крива Лаффера та можливість її практичного застосування.  

75. Фактичне, потенційне та циклічне бюджетне сальдо. Оцінка 

бюджетної політики в умовах повної та неповної зайнятості.  

76. Сутність та види державного боргу.  

77. Зовнішньоекономічна діяльність та економічна політика.  

78. Платіжний баланс.  

79. Валютний курс. Валюта та її види.  

80. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку.  

 


