
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Основи економічної теорії»  

курс 1 

Напрям підготовки: 073 «Менеджмент» 

Форма проведення                                      тестування в Moodle онлайн 

Тривалість проведення                               50 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  40 балів – 40 тестових завдань  

в середовищі Moodle* 

Перелік допоміжних матеріалів:  - 

 

* - Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально. 

При  тестуванні онлайн оцінка обраховується: 

-                     для тестів, які передбачають одну правильну відповідь 

(формату «один з багатьох» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо 

відповідь правильна, у протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів; 

-                      за тест, який передбачає декілька правильних відповідей 

(формат «декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується 

на пропорційній основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні 

відповіді, то 1 бал виставляється, якщо студент навів обидві правильні 

відповіді, якщо одну правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 

балів, якщо ж обидві відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 

балів). Аналогічно для 3 відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і 

помилки враховуються відповідно.      

 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Розкрийте поняття попиту та обсягу попиту, роз’ясніть різницю між ними 

за допомогою графічного аналізу. Сформулюйте закон попиту та поясніть 

його дію на прикладах. 

2. Назвіть цінові та нецінові фактори, які впливають на попит. Роз’ясніть 

різницю у їх впливі за допомогою графічного аналізу. 

3. Розкрийте залежність попиту від нецінових факторів, наведіть відповідні 

приклади та проілюструйте графічно. 

4. Розкрийте поняття пропозиції та обсягу пропозиції, роз’ясніть різницю 

між ними за допомогою графічного аналізу. Сформулюйте закон 

пропозиції та поясніть його дію на прикладах. 

5. Розкрийте залежність пропозиції від нецінових факторів, наведіть 

відповідні приклади та проілюструйте графічно. 

6. Назвіть цінові та нецінові фактори які впливають на пропозицію. 



Роз’ясніть різницю у їх впливі за допомогою графічного аналізу.  

7. Розкрийте класифікації підприємств за різними ознаками  

8. Розкрийте поняття витрат виробництва. Охарактеризуйте формалізовано 

та за допомогою графічного аналізу сукупні, постійні і змінні витрати.  

9. Назвіть основні види витрат виробництва, наведіть формули їх 

розрахунку та роз’ясніть їх. 

10. Розкрийте суть та види середніх витрат, охарактеризуйте особливості їх 

динаміки за допомогою графічного аналізу. 

11. Охарактеризуйте позитивний ефект зростання масштабів виробництва, 

назвіть та поясніть фактори, що йому сприяють.  

12. Наведіть та розкрийте двокрокову процедуру визначення фірмою 

оптимального обсягу виробництва.  

13. Розкрийте суть аналізу сукупних та граничних величин при визначенні 

оптимального обсягу виробництва фірми. 

14. Розкрийте поняття та склад альтернативних витрат. Охарактеризуйте 

економічний прибуток; поясніть, які значення він може приймати. 

15. Визначте та порівняйте поняття «прибуток» і «економічний прибуток».  

16. Назвіть критерії розмежування ринкових структур. Наведіть 

класифікацію ринкових структур та визначення їх базових моделей. 

17. Наведіть визначення досконалої конкуренції як ринкової структури, 

розкрийте її характерні риси.  

18. Охарактеризуйте бар’єри для вступу на монопольний ринок. Розкрийте 

суть природних монополій, наведіть приклади.  

19. Охарактеризуйте олігополію як ринкову структуру. Назвіть причини 
виникнення олігополій та їх сучасні форми.  

20. Наведіть та роз’ясніть моделі поведінки фірм на олігопольному ринку.  

21. Охарактеризуйте ринок монополістичної конкуренції. 

22. Назвіть та охарактеризуйте моделі ринку праці, особливості заробітної 

плати та зайнятості на кожному з них. 

23. Розкрийте поняття капіталу та структуру ринку капіталу.  

24. Охарактеризуйте процентний дохід як ціну позичкового капіталу. 

25. Наведіть типи пропозиції капіталу та розкрийте їх особливості.  

26. Охарактеризуйте типи процентів за способом нарахування. Наведіть 

відповідні формули та роз’ясніть їх.  

27. Розкрийте поняття та механізм дисконтування. Наведіть формули 

розрахунку чистої приведеної вартості та роз’ясніть їх.  

28. Охарактеризуйте процедуру визначення доцільності інвестування 

ресурсів шляхом дисконтування капіталу і доходу. Наведіть відповідні 

формули та роз’ясніть їх. 

29. Охарактеризуйте ринок природних ресурсів.  

30. Розкрийте поняття ренти. Охарактеризуйте основні види ренти.  

31. Охарактеризуйте ціну землі як капіталізовану ренту. Наведіть відповідну 

формулу та роз’ясніть її. 

32. Охарактеризуйте криві попиту і пропозиції природних ресурсів. За 

допомогою графічного аналізу визначте рівноважну ринкову ціну 



земельної ділянки.  

33. Наведіть визначення ВВП та ВНП, поясніть різницю між ними. Назвіть 

показники, що не включаються до ВНП. 

34. Наведіть визначення валового національного продукту та розкрийте 

методи його розрахунку. 

35. Назвіть та охарактеризуйте складові розрахунку ВНП за витратами.  

36. Розкрийте похідні валового національного продукту та методи їх 

розрахунку. 

37.  Визначте номінальний і реальний валовий національний продукт, 

дефлятор ВНП, наведіть формули. 

38. Розкрийте поняття економічної системи як об’єкта макроекономіки. 

Охарактеризуйте основні типи економічних систем. 

39. Назвіть вади ринку та обґрунтуйте необхідність державного регулювання 

економіки. 

40. Розкрийте цілі та функції державного регулювання економіки. 

41. Розкрийте базові положення класичної моделі макроекономічної 

рівноваги та повної зайнятості ресурсів. 

42. Розкрийте базові положення кейнсіанської моделі макроекономічної 

рівноваги та повної зайнятості ресурсів. 

43. Розкрийте суть економічного циклу та його фазову структуру. 

Охарактеризуйте динаміку обсягів виробництва, цін, зайнятості та 

процентної ставки у різних фазах циклу.  

44.  Охарактеризуйте інфляцію: сутність, вимірювання та причини.  

45.  Охарактеризуйте інфляцію: сутність, види та вплив на динаміку 

національного виробництва.  

46.  Охарактеризуйте безробіття як макроекономічну проблему. Назвіть 

основні типи безробіття та розкрийте поняття «природний рівень 

безробіття». 

47.  Охарактеризуйте безробіття як макроекономічну проблему. Розкрийте 

форми та рівень безробіття, сформулюйте закон Оукена.  

48. Охарактеризуйте типи податкових систем. Зобразіть графічно криву 

Лаффера, поясніть поняття «критична межа оподаткування». 

49.   Розкрийте механізм впливу податків на макроекономічні процеси.  

Наведіть суть та формулу податкового мультиплікатора, роз’ясніть її. 

50. Назвіть інструменти та розкрийте механізм стимулюючої та стримуючої 

бюджетно-податкової політики.  

51. Розкрийте способи фінансування дефіциту державного бюджету, їх 

переваги та недоліки. 

52. Розкрийте суть грошової бази та грошової маси. Поясніть суть і значення, 

наведіть формули коефіцієнта депонування та норми резервування, 

роз’ясніть їх. 

53. Охарактеризуйте та проілюструйте графічно складові попиту на гроші, їх 

особливості та чинники  

54. Розкрийте механізм створення грошей системою комерційних банків. 

Наведіть формулу простого депозитного мультиплікатора та роз’ясніть її  



55. Охарактеризуйте суть, цілі та види монетарної політики. 

56. Назвіть основні інструменти монетарної політики та поясніть механізм їх 

впливу. 

57.  Назвіть та охарактеризуйте форми світових економічних відносин.  

58. Охарактеризуйте тенденції розвитку світового господарства. 

59.  Охарактеризуйте сутність протекціоністської торговельної політики, її 

інструменти та наслідки. 

60. Охарактеризуйте валютний ринок: його суть, функції та суб’єкти. 

61. Розкрийте суть валютних курсів та котирування.  Охарактеризуйте 

режими валютного курсу 

62. Охарактеризуйте суть та структуру платіжного балансу 

63. Розкрийте суть, форми прояву та наслідки глобалізації.. 

64. Назвіть основні види глобальних проблем та шляхи їх розв’язання. 

65. Розкрийте суть та назвіть види Міжнародних організацій на наведіть 

приклад.  

66. Розкрийте значення та форми економічної інтеграції країн.  
 

 

Екзаменатор               Жукова Ю.М. 

 

Завідувач кафедри     Сосновська О.О. 

 

 
 

 

 

 

 


	19. Охарактеризуйте олігополію як ринкову структуру. Назвіть причини виникнення олігополій та їх сучасні форми.

