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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

Мета: набуття майбутніми фахівцями загальних економічних знань, 

формування у них розуміння логіки економічної взаємодії та специфіки 
економічної культури, навчання їх базовим методам пізнання і аналізу 

економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу 
економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.  

Завдання: опанування здобувачами вищої освіти основних теоретичних та 
практичних засад економіки, спираючись на світовий та вітчизняний досвід; 

формування бачення економічного життя суспільства та основних умінь по 
застосуванню набутих знань у господарській та управлінській практиці.  

Предмет: наука про систему суспільних відносин щодо використання та 
розпорядження обмеженими ресурсами з метою створення товарів та послуг.  

 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти 

повинні набути такі програмні компетентності: 
загальні: 

ЗК13. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 
соціально-трудових відносин. 
 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання (програмні результати 

навчання): 
ПРН 13. Вміти застосовувати професійні знання в економічній сфері. 

 

Передумови вивчення освітньої компоненти 

Передумов для вивчення освітньої компоненти «Економіка» немає.  
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2. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 
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Розділ 1. Основи економічної теорії 

1.1. Предмет і метод економічної теорії. 
Логіка економічних відносин 

5 2     3 

1.2. Економічні потреби суспільства. 
Економічні інтереси 

5 2     3 

1.3. Економічна система суспільства. 
Відносини власності 

5 2     3 

1.4. Виробництво в житті соціуму 5 2     3 

1.5. Теорія товару і грошей 5 2     3 

1.6. Ринкова економіка 5 2     3 

 Разом за 1 розділ 30 12     18 

Розділ 2. Мікроекономіка 

2.1. Поведінка споживача та 

максимізація корисності 
5 2     3 

2.2. Споживчий попит та пропозиція. 
Теорія еластичності 

4 1     3 

2.3. Граничний продукт і теорія 

виробництва 
4 1     3 

2.4. Витрати і прибуток фірми 5 2     3 

2.5. Конкуренція і монополія 6 2     4 

2.6. Доходи, їх джерела та розподіл 6 2     4 

 Разом за 2 розділ 30 10     20 

Розділ 3. Основи макроекономічного підходу 

3.1. Макроекономічні показники і 

система національних рахунків 
8 2     6 

3.2. Споживання, заощадження та 
інвестиції 

6 2     4 

3.3. Економічна політика держави: 

монетарна політика, фіскальна 
політика 

8 2     6 

3.4. Макроекономічна динаміка та 

економічне зростання 
8 2     6 

 Разом за 3 розділ 30 8     22 

 Разом за 2 семестр 90 30     60 

 Всього 90 30     60 
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3.ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 ТЕМА 1.1.  ПРЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. ЛОГІКА 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

Економіка як сфера господарської діяльності людей. Економіка як наука. 
Предмет економічної теорії. Економічні потреби, економічні блага і ресурси. 

Трудова діяльність як спосіб розв’язання суперечностей між потребами та 
обмеженими ресурсами. Система економічних відносин. Об’єктивні економічні 

закони. 
Економічна поведінка та її принципи. Економічне мислення та його форми. 

Методологія економічної теорії. Загальнонаукові та специфічні методи 
економічного дослідження. Функції економічної теорії. Нормативна та 
позитивна економічна теорія. Взаємозв’язок економічної теорії з економічною 

політикою і правом. 
Етапи виникнення, становлення та розвитку економічної теорії. 

Меркантилізм, фізіократи, класична політична економія. Марксистська 
політична економія. Основні напрями сучасної економічної науки: 

неокласицизм, кейнсіанство, монетаризм, інституціоналізм. Розвиток 
економічної думки в Україні.  

 
ТЕМА 1.2.  ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ 

ІНТЕРЕСИ 
 

Структура і зміст економічної системи. Продуктивні сили, соціально-
економічні та організаційно-економічні виробничі відносини, господарський 
механізм, як елементи та ознаки економічної системи. 

Типи економічних систем: традиційна (натуральна) економіка, ринкова, 
командно-адміністративна, змішана, економіка перехідного періоду. 

Характеристики кожної з них. Оцінка ринкової економіки. Основні економічні 
проблеми, що стоять перед суспільством: що виробляти, як виробляти, для кого 

виробляти, чи спроможна економічна система до адаптації, чи спроможна 
економічна система до саморегулювання. 

Основні напрями формування ринкових відносин. Формування державного 
і ринкового механізмів регулювання економіки. 

Проблеми та особливості переходу економіки України до ринку. Шляхи 
формування ринкової економіки.  

 
ТЕМА 1.3.  ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ВІДНОСИНИ 

ВЛАСНОСТІ 
 

Власність: поняття, економічний та юридичний зміст. Форми власності. 

Право власності. Специфікація прав власності. Трансакції та трансакційні 
витрати. “Пучок правомочностей” А. Оноре. 
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Приватна власність як основа ринкової системи. Об’єкти та суб’єкти 

власності. Складові відносин власності. Форми власності в Україні.  Еволюція 
відносин власності. Форми, методи і принципи роздержавлення та приватизації . 

Націоналізація. Рейдерство. Домінуючий об’єкт власності. Нові тенденції 
розвитку відносин власності. 

Економічні системи: сутність та класифікація. Еволюція економічних 
систем як форм господарювання. Типи, види та моделі економічних систем. 

Порівняльний аналіз економічних систем. Теорія постіндустріального 
суспільства. Перехідна економіка. Трансформаційна економіка. Моделі 

переходу до ринку. Роздержавлення та приватизація: зміст, форми, методи, 
законодавче забезпечення. Трансформація економічної системи в Україні.  

 
ТЕМА 1.4.  ВИРОБНИЦТВО В ЖИТТІ СОЦІУМУ  

 

Суспільне виробництво та основні умови його функціонування. Фактори 
виробництва та їх класифікація. Продуктивні сили і виробничі відносини. Етапи 

розвитку продуктивних сил. Internet-економіка. Економіка культури. 
Виробнича функція. Економічна та соціальна ефективність суспільного 

виробництва. Виробничі можливості суспільства. Крива виробничих 
можливостей. Альтернативні витрати. Сутність та основні типи відтворення. 

Стадії суспільного виробництва та їх взаємозв’язок. 
Сутність та складові суспільного виробництва. Виробництво як головний 

елемент відтворювального процесу. Відмінність між працею та виробництвом. 
Типи розширеного суспільного відтворення. Критерії та показники 

ефективності виробництва, шляхи її підвищення. 
Еволюція виробництва, натуральне і товарне виробництво. Причини та 

умови виникнення і розвитку товарного виробництва. Матеріальне і 

нематеріальне виробництво. Проблема „економічної людини”. Розвиток 
особистості людини – критерій економічного розвитку.  

 
ТЕМА 1.5. ТЕОРІЯ ТОВАРУ І ГРОШЕЙ 

 

Цілі та результати суспільного відтворення. Благо. Товар, його властивості: 

вартість, споживча вартість та корисність, мінова вартість. Теорія вартості: 
класичний, граничний та неокласичний підходи. Товарне виробництво в 

сучасних умовах. Вільні та господарські товари. Класифікація господарських 
товарів. Специфіка послуги як результату нематеріального виробництва.  

Сутність та походження грошей. Форми та функції грошей. Ліквідність. 
Еволюція функцій грошей. Грошовий оборот. Закон грошового обігу за 

тлумаченням К. Маркса та І. Фішера. Головний принцип організації грошового 
обігу. 

Сутність грошової системи. Системи металевого та паперового обігу. 

Закон Коперника-Грешема. Біметалізм та монометалізм. Структура грошової 
системи. Сутність та економічна роль кредиту.  
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Принципи та етапи кредитування. Товарний і грошовий кредит. 

Комерційний кредит, вексель. Класифікація видів кредиту за різними ознаками. 
Банк, його функції. Класифікація операцій банків. Банківська система України. 

Кредитна система. Центральний банк, банківський сектор, страховий сектор, 
спеціалізовані небанківські фінансово-кредитні інститути. Іпотека. 

Інфляція. Відмінність інфляції від зростання цін на окремі групи товарів. 
Інфляція попиту та інфляція витрат. Відкрита та прихована інфляція. Види 

інфляції залежно від темпів зростання. Наслідки інфляції.  
Номінальний та реальний доходи. Крива Філліпса. Стагфляція.  

 
ТЕМА 1.6.  РИНКОВА ЕКОНОМІКА 

 

Теоретичні засади становлення ринкових відносин. Сутність та функції 
ринку. Структура та інфраструктура ринку. Види ринків, характерні ознаки 

сучасного ринку. 
 Попит, закон попиту, крива попиту. Нецінові фактори попиту. 

Індивідуальний та ринковий попит. Функція ціни при аналізі попиту. Зміна 
попиту та зміна обсягу попиту. Пропозиція, закон пропозиції, крива пропозиції . 

Нецінові фактори пропозиції. Індивідуальна та ринкова пропозиція. Функція 
ціни при аналізі пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції.  

Ціна та собівартість. Види цін. Конкуренція, методи, форми та наслідки 
конкуренції. Типи конкурентної поведінки. Моделі ціноутворення. Взаємодія 

пропозиції та попиту. Утворення рівноважної ціни та рівноважного обсягу 
виробництва. Хрест А. Маршалла. 

Механізм ринкового саморегулювання. Зміни обсягів попиту і пропозиції, 
зміни попиту і пропозиції, їх графічний аналіз. Характеристика ринкових 
моделей. Правило максимізації прибутку. Чиста конкуренція, монополістична 

конкуренція, олігополія та чиста монополія. Типи монополізації. 
Антимонопольна політика. Закон Шермана. Регульований ринок. Моделі 

антимонопольної політики та їх еволюція. Європейська та американська моделі 
антимонопольної політики.  

 
РОЗДІЛ 2. МІКРОЕКОНОМІКА  

 
ТЕМА 2.1.  ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА ТА МАКСИМІЗАЦІЯ 

КОРИСНОСТІ  

Категорії „корисність” та „споживча вартість” в економічній теорії. 

Сукупна та гранична корисність. Функція корисності. Закон спадної граничної 
корисності економічного блага. Процес споживання та динаміка зміни сукупної 

та граничної корисності: цифровий та графічний аналіз. 
Крива байдужості: сутність та значення. Карта кривих байдужості. 

Параметри та властивості кривих байдужості. Взаємозамінні, 

взаємодоповнюючі та нейтральні блага. Блага з від’ємною корисністю. 
Гранична норма заміщення. 
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Бюджетне обмеження споживача. Бюджетна лінія, її параметри. Зміст 

нахилу бюджетної лінії. Параметри зміни бюджетної лінії. Рівновага 
споживача: взаємодії кривих байдужості з бюджетним обмеженням. Вибір 

оптимального споживання (точки рівноваги споживача).  
 

ТЕМА 2.2.  СПОЖИВЧИЙ ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ. ТЕОРІЯ 
ЕЛАСТИЧНОСТІ  

 

Еластичність для взаємопов’язаних показників. Цінова еластичність 

попиту. Формула коефіцієнта цінової еластичності попиту. Абсолютно 
еластичний та абсолютно нееластичний попит. 

Формула еластичності з урахуванням середньої точки. Застосування оцінки 
еластичності за показником загального виторгу. Чинники цінової еластичності 
попиту. Перехресна еластичність попиту. Еластичність попиту за доходом 

споживача. Еластичність пропозиції за ціною. Вплив часу на еластичність 
пропозиції. Еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.   

 
ТЕМА 2.3.  ГРАНИЧНИЙ ПРОДУКТ І ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА  

 

Фірма та фактори виробництва. Мотивація економічної поведінки фірми. 

Економічні періоди функціонування фірми. Технологія в економічному 
розумінні: поєднання різних факторів виробництва. Миттєвий, коротко -, і 

довгостроковий періоди діяльності фірми. Виробнича функція. Фактори та 
підходи до побудови виробничої функції. Еволюція виробничої функції. 

Виробнича функція як база для розрахунку економічного зростання. 
Властивості виробничих функцій. Середній, сукупний та граничний продукт у 
короткостроковому періоді. Ізокванта, карта ізоквант. Закон спадної граничної 

продуктивності факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення 
факторів виробництва. Позитивний і негативний ефект масштабу виробництва.   

 
ТЕМА 2.4.  ВИТРАТИ І ПРИБУТОК ФІРМИ  

 

Економічні витрати та альтернативна вартість. Витрати виробництва: явні, 

неявні та валові; постійні та змінні; середні постійні, середні змінні та середні 
валові витрати; граничні витрати. Прибуток, як різниця міжвиторгом (доходом) 

і витратами виробництва. Економічний та бухгалтерський прибуток. 
Нормальний прибуток як елемент витрат. 

Життєвий цикл товару та обсяги прибутку. Витрати виробництва у 
короткостроковому періоді. Графічний та числовий аналіз. 

Закон зростання граничних витрат. Витрати виробництва у 
довгостроковому періоді. Графічний аналіз кривої LAC. Поняття та зміст 
ізокости. Карта ізокост. Рівновага виробника: взаємодія карти ізокост та 

ізокванти; максимізація прибутку чи мінімізація збитків. Концепція мінімально 
ефективного розміру підприємства. Позитивний ефект масштабу виробництва, 

негативний ефект масштабу виробництва.  
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ТЕМА 2.5.  КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ  

 

Сутність ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки. 

Властивості ринку досконалої конкуренції. Ринковий попит і крива попиту на 
товар фірми в умовах чистої конкуренції. Сукупний, середній та граничний 

дохід, їх графічне зображення в умовах ринку вільної конкуренції. Конкурентна 
стратегія фірми у короткостроковому періоді. 

Ринкова ціна та умови прибутковості, беззбитковості, збитковості, 
згортання виробництва. Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому 

періоді. Ефективність ринку досконалої конкуренції. 
Ринок чистої монополії та його характеристика. Поняття та ознаки. 

Природні, економічні, адміністративні та правові бар’єри входження у 
монопольний сектор. Природні та економічні монополії. Монопсонія.  

Визначення ціни і обсягу виробництва в умовах чистої монополії. Цінова 

еластичність попиту та її вплив на поведінку монополіста. Короткостроковий 
період у аналізі монополії. 

Цінова дискримінація. Соціальні та економічні наслідки монополії. 
Порівняльний аналіз чистої конкуренції та монополії. Антимонопольне 

регулювання, його моделі.  
 

ТЕМА 2.6.  ДОХОДИ, ЇХ ДЖЕРЕЛА ТА РОЗПОДІЛ 
 

Сутність, види та джерела формування доходів. Номінальні і реальні 
доходи. 

Функціональний розподіл доходів. Основні концепції. 
Попит на ресурси та чинники, що його визначають, в теорії граничної 

продуктивності. Ціноутворення на ринку праці. Заробітна плата як явище 

ринку. Економічна рента і трансфертний дохід у складі заробітної плати. 
Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці. 

Персональний розподіл доходів. Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура.  
Спекуляція та її роль в умовах ринку. 

  
РОЗДІЛ 3.  ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПІДХОДУ  

 
ТЕМА 3.1.  МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І СИСТЕМА 

НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ 

Економічний кругообіг. Система національних рахунків (СНР) як 

нормативна база макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи 
побудови СНР. 
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Основні макроекономічні показники: валовий національний дохід (ВНД) та 

валовий внутрішній продукт (ВВП). Принципи обліку ВВП. Складові 
розрахунку ВВП за доходами та за витратами. Чистий національний дохід 

(ЧНД). Чистий внутрішній продукт (ЧВП). Національний дохід. Особистий 
дохід. Дохід кінцевого користування. Валовий національний наявний дохід 

(ВННД). Роль цін в обчисленні ВВП. Номінальний і реальний ВВП. Індекс цін: 
дефлятор та інфлятор ВВП. Споживчий кошик. ВВП та суспільний добробут. 

Якість продукції, вільний час населення, позаринкові операції, структура 
виробництва, тіньова економіка, забруднення навколишнього середовища та 

зміни чисельності населення країни як фактори, що не враховує ВВП. Чистий 
економічний добробут: роль, значення та методика обрахунку.   

 
 ТЕМА 3.2.  СПОЖИВАННЯ, ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ  

 

Споживання, заощадження та дохід домогосподарств. Середня та гранична 
схильність до споживання. Корисність і споживча вартість. Закон спадної 

граничної корисності та закон рівномірного задоволення потреб.  
Заощадження як елемент доходу. Використання заощадження. Середня та 

гранична схильність до заощадження. Способи утворення заощаджень з 
урахуванням рівня ліквідності. 

Інвестиції та фінансові ринки. Погляд на заощадження та інвестиції з боку 
класиків та кейнсіанців. Валові та чисті інвестиції, амортизація. Характеристика 

економічного стану держави в залежності від обсягу залучених чистих 
інвестицій. Прямі та опосередковані інвестиції. Характеристика інвестицій в 

залежності від терміну інвестування. Реальні, фінансові та інтелектуальні 
інвестиції. 

Мультиплікатор та акселератор. Попит на інвестиції та ставка відсотка. 

Фінансовий ринок. Індексація. Інвестиції в людський капітал. Сутність 
мультиплікатора. Модель простого мультиплікатора. Вплив інвестицій на обсяг 

національного виробництва. Модель акселератора.  
 

ТЕМА 3.3.  ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: МОНЕТАРНА 
ПОЛІТИКА, ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА 

 

Грошовий ринок. Грошова пропозиція, грошова маса і грошова база. 

Коефіцієнт монетизації. Попит на гроші та його структура. Модель попиту на 
гроші Баумоля-Тобіна. 

Центральний банк як суб’єкт монетарної політики. Механізм створення 
банками грошей. Політика „дорогих” і „дешевих” грошей. Передавальний 

(трансмісійний) механізм монетарної політики. Грошовий та депозитний 
мультиплікатори. Дискреційна і недискреційна монетарна політика. Наслідки 
монетарної політики за моделлю IS-LM. Координація монетарної та фіскальної 

політики в моделі IS-LM. 
Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти. Принципи ефективного 

оподаткування. Крива Лаффера. Державні видатки та їх структура. Поточні та 
капітальні видатки. 
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Дискреційна фіскальна політика. Стимулююча та стримуюча фіскальна 

політика. Мультиплікатор збалансованого бюджету. Недискреційна 
(автоматична) фіскальна політика. Стабілізаційний вплив на економіку 

фіскальної політики вмонтованих стабілізаторів в умовах падіння та збільшення 
виробництва. Вплив зниження податків на ВВП згадано з теорією економіки 

пропозиції. 
Фіскальна політика і державний бюджет. Економічні наслідки державного 

боргу. Ефект витіснення державою приватних інвестицій і тягар боргу для 
майбутніх поколінь. Методи управління державним боргом: рефінансування, 

реструктуризація, боргові свопи, списання боргу.  
 

ТЕМА 3.4.  МАКРОЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА ТА ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ 

 

Циклічний характер економічного розвитку. Економічний цикл, його 
стадії. Короткі та середні цикли, довгі хвилі в економіці. Явища, що 

супроводжують різні стадії економічного зростання. Циклічність, інфляція та 
безробіття як форми прояву макроекономічної нестабільності. 

Кейнсіанська та неокласична теорії економічних циклів. Застосування 
моделей AD-AS та IS-LM для аналізу циклічних коливань. Концепція реальних 

економічних циклів Д. Кіндланда та Е. Прескота. Рівноважний циклічний 
процес Р. Лукаса. Теорія циклічних коливань М.І. Туган-Барановського. 

Державне антициклічне регулювання. Економічне зростання: сутність та 
способи виміру. 

Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. Фактори, що 
гальмують економічне зростання. Економічний розвиток. Модель економічного 
зростання Харода-Домара. Модель зростання Р.Солоу. „Золоте” правило 

нагромадження капіталу. 
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3. ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 
Тема 1.1. Предмет і метод економічної теорії 

План 
1. Предмет економічної теорії. 

2. Методологія та методи економічної науки. 
3. Економічна теорія та економічна політика. 

4. Історія розвитку економічної науки. 
5. Внесок українських економістів в розвиток світової економічної науки. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 
Тема 1.2. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси  

План 

1. Сутність та структура економічних потреб. 
2. Економічний закон зростання потреб. 

3. Економічні інтереси, їх класифікація та взаємодія. 
4. Мотиви та стимули ефективного господарювання. 

  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 
Тема 1.3. Економічна система суспільства. Відносини власності 

План 
1.    Підходи до періодизації суспільного розвитку 

2.    Економічна система, її сутність, цілі та основні структурні елементи.  
3.    Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі.  
4.    Місце і роль людини в економічній системі. 

  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 
Тема 1.4.  Виробництво в житті соціуму  

План. 
1. Суспільне виробництво та його фактори. 

2. Виробничі можливості суспільства. 
3. Ефективність виробництва. 

4. Еволюція виробництва та критерії економічного розвитку. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 
 

Тема 1.5. Теорія товару і грошей 

План 

1. Теоретичні концепції виникнення грошей. 
2. Функції грошей та їх еволюція. 

3. Закони грошового обігу. 
4. Грошова система. 

5. Валютні курси. Конвертованість грошей. 
6. Інфляція: сутність, причини, види і соціальні наслідки. 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 
   

Тема 1.6. Ринкова економіка 

План 

1. Ринкове господарство. 
2. Риси, структура та функції ринку. 

3. Основні суб’єкти ринкової економіки. 
4. Держава – суб’єкт ринкового господарювання. 

5. Інфраструктура ринку. 
  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 
 

Тема 2.1. Поведінка споживача та максимізація корисності 

План 
1. Теорія корисності та її основний інструментарій 

2. Аналіз кривої індиферентності. 
3. Бюджетна пряма. 

4. Поведінкова економіка. 
  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 
   
Тема 2.2. Споживчий попит та пропозиція. Теорія еластичності 

План 

1.  Попит та пропозиція. 
2.  Ринкова рівновага. 
3.  Еластичність для взаємопов’язаних показників. 

4.  Цінова еластичність попиту. 
5.  Еластичність попиту за доходом споживача. 

 Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 
 

Тема 2.3. Граничний продукт і теорія виробництва  

План 

1. Фірма та фактори виробництва. 
2. Виробнича функція. Фактори та підходи до побудови виробничої 

функції. 
3. Ізокванта, карта ізоквант. 

4. Закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва.  
5. Позитивний і негативний ефект масштабу виробництва. 

  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 
 

 
 

Тема 2.4. Витрати і прибуток фірми 

План 
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1. Сутність, види та джерела формування доходів. 

2. Заробітна плата. 
3. Вплив держави та профспілок на функціонування ринку праці 

Поведінкова економіка. 
4. Персональний розподіл доходів. 

5. Спекуліяція та її роль в умовах ринку. 
  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 
 

Тема 2.5. Конкуренція і монополія 

План 

1.    Види ринкових структур та їх ознаки. 
2.    Властивості ринку досконалої конкуренції. 
3.     Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді.  

4.    Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді. 
5.    Ринок чистої монополії та його характеристика. 

6.    Цінова дискримінація. 
7.    Антимонопольне регулювання, його моделі. 

  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 

Тема 2.6. Доходи, їх джерела та розподіл 

План 
1.    Сутність, види та джерела формування доходів. 

2.    Номінальні і реальні доходи. 
3.    Функціональний розподіл доходів. 

4.    Ціноутворення на ринку праці. 
5.    Заробітна плата як явище ринку. 

6.    Персональний розподіл доходів. 
7.    Сімейні доходи, їх рівень, джерела і структура. 

8.    Спекуліяція та її роль в умовах ринку. 
  
Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 
Тема 3.1. Макроекономічні показники і система національних рахунків 

План 
1.    Зміст, види та пропорції національного відтворення 

2.    Теоретичні моделі суспільного відтворення 
3.    Система національних рахунків: необхідність, зміст, цілі. 

4.    Основні показники СНР. 
5.    Сукупний попит і сукупна пропозиція. 

  
 Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 

Тема 3.2. Споживання, заощадження та інвестиції 

План 



16 
 

1.  Споживання, заощадження та дохід домогосподарств. 

2.  Корисність і споживча вартість. 

3.  Заощадження як елемент доходу. 

4.  Інвестиції та фінансові ринки. 

5.  Фінансовий ринок. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 

Тема 3.3. Економічна політика держави: монетарна політика, фіскальна 

політика 

План 

1. Грошовий ринок. 

2. Монетарна політика. 

3. Зміст фіскальної політики: цілі, інструменти та принципи. 

4. Державні видатки та їх структура. 

5. Державний бюджет. 

6. Державний борг. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 

Тема 3.4. Макроекономічна динаміка та економічне зростання 

План 

1. Економічний цикл, його стадії. 

2. Кейнсіанська та неокласична теорії економічних циклів. 

3. Державне антициклічне регулювання. 

4. Економічне зростання. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 
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5.ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Тема 1.1. Предмет і метод економічної теорії 

Теоретичні питання 

1. Становлення і основні етапи розвитку економічної науки. 
2. Предмет і об’єкт економічної науки. 

3. Сучасні економічні теорії. 
4. Розвиток економічної думки в Україні. 

5. Методи пізнання економічних процесів та явищ. 
6. Економічні категорії і закони. 
7. Значення економічної теорії у здійсненні суспільно-економічних 

перетворень в Україні. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 

Тема 1.2. Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси 

Теоретичні питання 

1. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Економічний закон 
зростання потреб. 

2. Економічні інтереси: суть, суб’єкти, класифікація. Взаємодія потреб та 
інтересів. 

3. Сутність, структура та фактори суспільного виробництва. 
4. Еволюція технологічних способів виробництва. 

5. Продукт як результат втілення факторів виробництва. Ефективність 
виробництва. 

6. Власність, її суть і місце в економічній системі. 
7. Типи, форми, види власності. 
8. Трансформація відносин власності в Україні. Роздержавлення та 

приватизація: суть, принципи, напрямки. 
  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

  

Тема 1.3. Економічна система суспільства. Відносини власності 

Теоретичні питання 

1. Власність: поняття, економічний та юридичнийзміст. 

2. Форми власності. 

3. «Пучок правомочностей» А. Оноре. 

4. Об’єкти та суб’єкти власності. 

5. Форми, методи і принципи роздержавлення та приватизації. 

6. Націоналізація. 

7. Рейдерство. 

8. Нові тенденції розвитку відносин власності. 

9. Еволюція економічних систем як форм господарювання. 

10. Порівняльний аналіз економічних систем. 
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11. Теорія постіндустріального суспільства. 

12. Трансформація економічної системи в Україні. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 

Тема 1.4. Виробництво в житті соціуму 

Теоретичні питання 

1. Суспільне виробництво та основні умови його функціонування. 

2. Продуктивні сили і виробничі відносини 

3. Економіка культури. 

4. Економічна та соціальна ефективність суспільного виробництва. 

5. Альтернативні витрати. 

6. Відмінність між працею та виробництвом. 

7. Ефективність виробництва. 

8. Еволюція виробництва, натуральне і товарне виробництво. 

9. Матеріальне і нематеріальне виробництво. 

10. Проблема „економічної людини”. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

  

Тема 1.5. Теорія товару і грошей 

Теоретичні питання 

1. Система: «продукт- товар». 

2. Товар і його властивості 

3. Альтернативні теорії вартості. Закон вартості 

4. Виникнення, суть та види грошей. 

5. Історія грошей в Україні. 

6. Функції грошей та їх еволюція. 

7. Грошовий обіг та його закони 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 

Тема 1.6. Ринкова економіка 

Теоретичні питання 

1. Суть та структура економічної системи. 

2. Характеристика основних типів економічних систем. 

3. Економічні умови виникнення й ефективного функціонування ринку. 

4. Сутність ринку, його структура та критерії розмежування. 

5. Поняття ринкової інфраструктури, її елементи. 

6. Товарні та фондові біржі. 

7. Банки у ринковій економіці. 
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8. Інфраструктура ринку праці. 

9. Суть попиту і фактори, що впливають на нього. Закон і крива попиту.  

10. Пропозиція і чинники, що її визначають. Закон і крива пропозиції.  

11. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 

Тема 2.1. Поведінка споживача та максимізація корисності 

Теоретичні питання 

1. Поняття блага. Корисність блага. 

2. Закон спадної граничної корисності блага. 

3. Концепція кривих байдужості та поведінка споживача. 

4. Суть, умови та види підприємницької діяльності. 

5. Менеджмент та маркетинг у підприємницькій діяльності. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

  

Тема 2.2. Споживчий попит та пропозиція. Теорія еластичності 

Теоретичні питання 

1. Цінова еластичність попиту. 

2. Абсолютно еластичний та абсолютно нееластичний попит. 

3. Застосування оцінки еластичності за показником загального виторгу.  

4. Чинники цінової еластичності попиту. 

5. Перехресна еластичність попиту. 

6. Еластичність попиту за доходом споживача. 

7. Еластичність пропозиції за ціною. 

8. Вплив часу на еластичність пропозиції. 

9. Еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

  

Тема 2.3. Граничний продукт і теорія виробництва 

Теоретичні питання 

1. Фірма та фактори виробництва. 
2. Мотивація економічної поведінки фірми. 

3. Технологія в економічному розумінні: поєднання різних факторів 
виробництва. 

4. Виробнича функція. 
5. Фактори та підходи до побудови виробничої функції. 

6. Еволюція виробничої функції. 
7. Виробнича функція як база для розрахунку економічного зростання. 

8. Закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва.  
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9. Гранична норма технічного заміщення факторів виробництва. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

  

Тема 2.4. Витрати і прибуток фірми 

Теоретичні питання 

1. Суть, функції та принципи діяльності підприємств. 

2. Класифікація підприємств за власністю, розмірами, сферами діяльності.  

3. Фонди підприємств. 

4. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності. 

5. Суть, види, структура витрат підприємства. 

6. Валовий дохід і прибуток підприємства. 

7. Рентабельність. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

  

Тема 2.5. Конкуренція і монополія 

Теоретичні питання 

1. Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки. 

2. Типи конкуренції. 

3. Методи та способи конкурентної боротьби. 

4. Характерні риси поведінки підприємств в умовах досконалої конкуренції.  

5. Визначення монопольної ціни. Цінова дискримінація. 

6. Стратегія підприємства на ринку монополістичної конкуренції.  

7. Нецінова конкуренція. 

8. Основні ознаки та причини існування олігополії. 

9. Картелі. 

10. Суперечності ринкової економіки. 

11. Монополія. Антимонопольне законодавство. 

12. Роль і місце держави в ринковій економіці. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

  

Тема 2.6. Доходи, їх джерела та розподіл 

Теоретичні питання 

1. Ринки факторів виробництва та розподіл факторних доходів.  

2. Характеристика ринку праці. Поведінка підприємства на ринку праці.  

3. Визначення заробітної плати в умовах функціонування ринку праці.  

4. Ринок капіталу. 

5. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу. 

6. Ринок природних ресурсів. 
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7. Види земельної ренти. Ціна землі. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 

Тема 3.1.Макроекономічні показники і система національних рахунків 

Теоретичні питання 

1. Поняття економіки як цілого. Макроекономічні явища та цілі. 

2. Модель кругообігу ресурсів, продуктів, доходів. 

3. Суспільний продукт. Проблема подвійного рахунку. 

4. ВВП, його структура та способи вимірювання. 

5. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП. 

6. Модель макроекономічної рівноваги. 

7. Сукупний попит і його детермінанти. 

8. Сукупна пропозиція. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

  

Тема 3.2. Споживання, заощадження та інвестиції 

Теоретичні питання 

1. Споживання і заощадження. 

2. Доходи домогосподарств. 
3. Середня та гранична схильність до споживання. 

4. Закон спадної граничної корисності та закон рівномірного задоволення 
потреб. 

5. Заощадження як елемент доходу. 
6. Середня та гранична схильність до заощадження. 

7. Способи утворення заощаджень. 
8. Інвестиції та фінансові ринки. 

9. Інвестиційні ринки. 
10. Прямі та опосередковані інвестиції. 

11. Інтелектуальні інвестиції. 
12. Мультиплікатор та акселератор. 
13. Інвестиції в людський капітал. 

14. Сутність мультиплікатора. 
15. Вплив інвестицій на обсяг національного виробництва. 

  

 Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 
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Тема 3.3. Економічна політика держави: монетарна 

політика, фіскальна політика 

Теоретичні питання 

1. Грошовий ринок. 

2. Грошова пропозиція, грошова маса і грошова база. 

3. Структура грошової маси. 

4. Центральний банк як суб’єкт монетарної політики. 

5. Механізм створення банками грошей. 

6. Політика „дорогих” і „дешевих” грошей. 

7. Наслідки монетарної політики за моделлю IS-LM. 

8. Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти. 

9. Принципи ефективного оподаткування. 

10. Державні видатки та їх структура. 

11. Поточні та капітальні видатки. 

12. Дискреційна фіскальна політика. 

13. Стимулююча та стримуюча фіскальна політика. 

14. Мультиплікатор збалансованого бюджету. 

15. Недискреційна (автоматична) фіскальна політика. 

16. Фіскальна політика і державний бюджет. 

17. Економічні наслідки державного боргу. 

18. Ефект витіснення державою приватних інвестицій і тягар боргу для 

майбутніх поколінь. 

19. Методи управління державним боргом: рефінансування, реструктуризація, 

боргові свопи, списання боргу. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

  

Тема 3.4. Макроекономічна динаміка та економічне зростання 

Теоретичні питання 

1. Економічний цикл, його стадії. 

2. Кейнсіанська та неокласична теорії економічних циклів. 

3. Концепція реальних економічних циклів Д. Кіндланда та Е. Прескота. 

4. Рівноважний циклічний процес Р. Лукаса. 

5. Теорія циклічних коливань М.І. Туган-Барановського. 

6. Державне антициклічне регулювання. 

7. Економічне зростання: сутність та способи виміру. 

8. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. 

9. Фактори, що гальмують економічне зростання. 

10. Економічний розвиток. 

11. Модель економічного зростання Харода-Домара. 

12. Модель зростання Р.Солоу. 
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13. Правило нагромадження капіталу. 

  

Рекомендовані інформаційні джерела: 1-5. 

 

5.ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО ІСПИТУ 

 
1.   Продуктивні сили. 

2.   Виробничі відносини. 
3.   Предмет економічної науки. 
4.   Методологія економічних досліджень. 

5.   Функції економічного знання. 
6.   Економічна наука, економічна політика та господарська практика. 

7.   Сутність економічної системи та її структура. 
8.   Види економічних систем. 

9.   Сутність та типологія власності. 
10. Новітні тенденції розвитку відносин власності. 

11. Фундаментальні питання економіки. 
12. Економічні потреби суспільства: сутність та структура. 

13. Економічні ресурси та їх обмеженість. 
14. Потреби та закон зростаючих потреб. 

15. Зміст і складові суспільного виробництва. 
16. Ефективність виробництва, її види. 

17. Шляхи підвищення ефективності виробництва. 
18. Цілі та результати суспільного відтворення. 
19. Товар і його властивості. 

20. Сутність та функції грошей. 
21. Закон грошового обігу. 

22. Грошова система. Види грошових систем. 
23. Сутність інфляції, її вимірювання та наслідки. 

24. Ринок: сутність, функції та класифікація. 
25. Попит, закон попиту. Фактори, що визначають попит. 

26. Зміна попиту та зміна обсягу попиту. 
27. Пропозиція, закон пропозиції. Фактори, що визначають пропозицію.  

28. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції. 
29. Сутність та форми конкуренції. 

30. Ринкова рівновага. 
31. Зміни пропозиції і попиту товарів. 
32. Антимонопольна політика. 

33. Ринок землі.  
34. Розширена модель економічного кругообігу. 

35. Система національних рахунків (СНР). 
36. Валовий національний дохід (ВНД) та валовий внутрішній продукт (ВВП). 

37. Методи розрахунку ВВП. 
38. Роль цін в обчисленні ВВП. 

39. ВВП та суспільний добробут. 
40. Сутність сукупного попиту та його складові. 
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41. Сукупна пропозиція.   

42. Рівновага на макроринку.  
43. Споживання, заощадження та дохід домогосподарств. 

44. Середня та гранична схильність до споживання. 
45. Заощадження як елемент доходу. Середня та гранична схильність до 

заощадження. 
46. Інвестиції та фінансові ринки. 

47. Зміст фіскальної політики: цілі та інструменти. 
48. Державні видатки та їх структура.  

49. Фіскальна політика і державний бюджет. 
50. Грошова пропозиція та способи її вимірювання. 

51. Центральний банк як суб’єкт монетарної політики. 
52. Грошовий та депозитний мультиплікатори. 
53. Передавальний (трансмісійний) механізм монетарної політики. 

54. Економічний цикл, його стадії. 
55. Циклічність, інфляція та безробіття як форми прояву макроекономічної 

нестабільності. 
56. Короткі та середні цикли, довгі хвилі в економіці. Явища, що 

супроводжують різні стадії економічного зростання. 
57. Кейнсіанська та неокласична теорії економічних циклів. 

58. Економічне зростання: сутність та способи виміру. 
59. Суть та визначення інвестицій. 

60. Психологічний закон Дж. Кейнса. 
61. Інвестиційна діяльність: сутність, суб’єкти та об’єкти. 

62. Поняття інвестиційного клімату. 
63. Поняття кон'юктури інвестиційного ринку. 
64. Витрати споживача. 

65. Доходи споживача. 
66. Реакція споживача на зміну доходу. 

67. Закономірність споживання. 
68. Реакція споживача на зміну цін товарів. 

69. Поняття економічних та неекономічних благ. 
70. Ефект заміни та ефект доходу.  

71. Прийняття рішень у ситуаціях з ризиком. 
72. Цінова еластичність попиту. 

73. Абсолютно еластичний та абсолютно нееластичний попит. 
74. Фактори еластичності попиту. 

75. Попит і пропозиція як основні важелі ринкового механізму. 
76. Нееластична пропозиція. 

77. Еластичність попиту за доходом споживача. 
78. Еластичність пропозиції за ціною. 
79. Вплив часу на еластичність пропозиції. 

80. Економічні витрати та альтернативна вартість. Явні та неявні витрати. 
81. Прибуток, його види. 

82. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. 
83. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. 

84. Ефект масштабу виробництва. 
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85. Моделі ринкових структур, їх характерні риси. 

86. Поняття чисто конкурентної структури ринку, її особливості, 
розповсюдження на практиці. 

87. Попит на товар конкурентного продавця. 
88. Максимізація прибутку у короткостроковому періоді. 

89. Максимізація прибутку у довгостроковому періоді. 
90. Чиста конкуренція і ефективність. 

91. Сутність та характерні риси чистої монополії. 
92. Бар’єри для входження в галузь. 

93. Монопольний попит. 
94. Визначення ціни та обсягу виробництва. 

95. Економічні наслідки монополії. 
96. Цінова дискримінація. 
97. Регульована монополія. 

 
 

Зразок тестів 
 

1. Економіка  – це: 
А) вчення про дім, домашнє господарство 

В) закон ведення господарства 
С) наука про довкілля 

D) закон ведення торгівлі 
Е) вчення про бережливість 

 
2. Одне із найважливіших завдань економічної теорії: 
А) економічне обґрунтування раціонального використання виробничих 

ресурсів 
В) економічне обґрунтування природніх ресурсів 

С) економічне обґрунтування засобів виробництва 
D) економічне обґрунтування ефективності виробництва 

Е) економічне обґрунтування рентабельності 
 

3. Функції економічної теорії спрямовані на: 
А) досягнення мети дисципліни 

В) створення базових економічних законів 
С) створення економічних категорій 

D)  виявлення економічних зв’язків 
Е)  створення соціально-економічної формації 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Оцінку А (90-100 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який виявляє 

бездоганне знання матеріалу, повноту аргументації; при цьому також 

враховується активність здобувача вищої освіти на  заняттях, виконання 

передбаченого програмою обсягу самостійної роботи та семестрового 

контролю. 

Оцінку B (84–89 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, що може дати 

відповідь на всі питання, які виносяться на семестровий контроль з можливими 

окремими неточностями; при цьому також враховується його активність на 

заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу самостійної роботи та 

семестрового контролю. 

Оцінку C (74–83 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, що може дати 

відповідь на всі питання, які виносяться на семестровий контроль з 

неточностями, помилками, неповнотою аргументації; при цьому також 

враховується його активність на заняттях, виконання передбаченого програмою 

обсягу самостійної роботи та семестрового контролю. 

Оцінку D (66–73 балів) заслуговує здобувач, який дає відповідь, в якій 

допущено грубі помилки, незнання навчального матеріалу в межах програми 

навчального курсу; при цьому також враховується активність на заняттях, 

виконання передбаченого  програмою обсягу самостійної роботи та 

семестрового контролю. 

Оцінку E (61–65 балів) заслуговує здобувач, відповідь якого на 

запитання, що виносяться на семестровий контроль, не демонструють в 
достатній мірі розуміння суті теоретичних питань, як наслідок частого 

невідвідування лекційних та несистематичним виконанням передбаченого 
програмою обсягу самостійної роботи, завдань семестрового контролю 

освітньої компоненти.  
Оцінка FХ (21–60 балів) виставляється здобувачеві, який не 

продемонстрував належного рівня знань навчального матеріалу в межах 
програми курсу освітньої компоненти, припустився грубих змістовних 

помилок, які свідчать про відсутність відповідних знань або їх поверховість; не  
виконав жодного самостійного, завдань семестрового контролю, передбаченого 

освітньою компонентою; не вміє узагальнювати та обґрунтовувати власну 
думку з теоретичних основ. Здобувач може бути допущений до повторного 

складання іспиту. 
 Оцінка F (0–20 балів) виставляється здобувачеві, який не орієнтується в 

теоретичних питаннях навчального матеріалу в межах програми курсу; не 

виконав жодного самостійного завдання, завдань семестрового контролю, 
передбаченого освітньою компонентою; не відвідав жодного лекційного 

заняття, а тому обов’язково зобов’язаний повторно прослухати курс. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 
можливістю 

повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням освітньої 
компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 

освітньої 
компоненти 
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