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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з фахового іспиту (Фінанси, банківська 

справа та страхування) є перевірка знань і відбір вступників для зарахування на 

навчання за ступенем бакалавра за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування при прийомі на навчання на основі на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» у 2020 році. 

Програма містить основні питання з Фінансів, банківської справи та 

страхування, також перелік рекомендованої літератури. 

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 



ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

“ГРОШІ ТА КРЕДИТ” 

 
1. Роль грошей у ринковій економіці. 
2. Суть грошей. Гроші як гроші й гроші як капітал. 
3. Функція грошей як міри вартості та засобу нагромадження.  
4. Походження і суть грошей. Портфельний підхід до визначення суті 

грошей. 
5. Вартість грошей. Форми прояву вартості грошей. 
6. Форми грошей та їх еволюція. 
7. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. 
8. Вклад Дж.Кейнса в розвиток теорії грошей. 
9. Сучасний монетаризм. Вклад Фрідмана. 
10. Класична кількісна теорія грошей, характеристика її постулатів. 
11. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. 
12. Характеристика основних теорій грошей. 
13. Потоки грошового обороту, їх взаємозв’язок. 
14. Порядок балансування грошових потоків в грошовому обороті. 
15. Грошовий оборот та його структура. 
16. Характеристика сучасних засобів платежу, які обслуговують 

грошовий оборот. Відмінність сучасних банківських білетів від класичної 
банкноти. 

17. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот. 
18. Кількісна характеристика грошової маси. Проблема монетизації ВВП. 

Ефект витіснення інвестицій. 
19. Основні типи грошових систем. 
20. Закон кількості грошей, необхідних для обороту. 
21. Грошова маса і грошові агрегати.  
22. Маса грошей, її склад та фактори зміни обсягу і структури. 
23. Швидкість обігу  грошової одиниці: суть, порядок визначення та 

фактори, що на неї впливають. 
24. Швидкість обігу грошової одиниці: суть, порядок визначення , 

фактори впливу та роль в макроекономічній стабілізації. 
25. Механізм поповнення грошей в обороті. Роль банків у цьому процесі. 
26. Попит на грошову ринку. Еластичність попиту на гроші. 
27. Пропозиція грошей. 
28. Грошовий мультиплікатор та грошова база. 
29. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку. 
30. Суть і структура грошового ринку. 
31. Суть та основні елементи грошових систем. 
32.  Основні типи грошових систем. 
33. Створення та розвиток грошової системи України. 
34. Системи паперово-грошового та кредитного обігу. 
35. Еволюція кредитних грошей. 
36. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі 

державного регулювання грошової сфери. 
37. Сеньйораж та монетизація бюджетного дефіциту. 



38. Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики. 
39. Грошово-кредитна політика та її інструменти. 
40. Державне регулювання грошової сфери. Інструменти грошово-

кредитної політики. 
41. Суть, закономірності розвитку та наслідки інфляції. 
42. Суть, форми прояву, причини та наслідки інфляції. 
43. Інфляція та її види. 
44. Державне регулювання грошової сфери: завдання, методи та 

механізм. 
45. Характеристика державного кредиту: суть, суб’єкти, значення, стан та 

перспективи розвитку в Україні. 
46. Характеристика комерційного кредиту: суть, суб’єкти, значення, стан 

та перспективи розвитку в Україні. 
47. Характеристика споживчого кредиту: суть, суб’єкти, значення, стан та 

перспективи розвитку в Україні. 
48. Необхідність кредиту в ринковій економіці. 
49. Суть та еволюція кредиту. Об’єкти та суб’єкти кредитних відносин. 
50. Функції, роль, форми та види кредиту в ринковій економіці. 
51. Характеристика банківського кредиту. 
52. Процент за кредит, його суть та роль. Норма процента. 
53. Банківська система: структура, принципи побудови, функції. 
54. Центральні банки, їх походження, призначення та функції. 
55. Інструменти грошово-кредитної політики національного банку 

України. 
56. Поняття банку та банківської системи. 
57. Небанківські фінансово-кредитні інститути та їх значення в 

економіці. 
58. Стійкість банків та механізм її забезпечення. 
59. Центральний банк: функції та операції. 
60. Кредитна система. Характеристика складових кредитної системи. 
61. Банківська система України та особливості її формування. 
62. Становлення та розвиток банківської системи України. 
63. Поняття кредитної системи України. 
64. Поняття банку. Види банків у ринковій економіці та їх функції. 
65. Валютний курс та фактори, що на нього впливають. Конвертованість 

валюти. 
66. Валютна система. Види валютних систем. 
67. Валютний ринок. Валютний курс: суть, види та фактори, що на нього 

впливають. 
68. Поняття валюти, її види, призначення та сфера використання. 
69. Світовий банк. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в 

Україні 
70.  Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції Європейський 

банк реконструкції та розвитку. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

“ФІНАНСИ” 

 

1. Предмет науки про фінанси. Суб'єкти і об'єкти фінансових відносин. 

2. Фінанси як економічна категорія: визначення, характерні ознаки. 

3. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин, їх види та 

ознаки. 

4. Функції фінансів та механізм їх реалізації. 

5. Сутність взаємозв'язку фінансів з іншими категоріями. 

6. Основні етапи розвитку фінансової науки. 

7. Мета і завдання фінансової політики, її зв'язок з економічною політикою. 

8. Фінансова система: внутрішня та організаційна будова. 

9. Сфери і ланки фінансової системи, їх взаємозв'язок. 

10. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових 

відносин. 

11. Фінансове планування: об'єкти, мета, завдання і принципи, методи. 

12. Фінансовий контроль: об'єкт, предмет, завдання, принципи. 

13. Здійснення фінансового контролю: види, форми, методи. 

14. Економічна та організаційно-правова сутність податків, їх значення та 

характерні особливості. 

15. Податки й інші обов'язкові платежі, їх спільні та відмінні риси. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%2E%20%D0%9C%2E
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


16. Основні елементи податку. 

17. Функції податків та їх характеристики. 

18. Класифікація податків за різними критеріями. 

19. Сутність і наукові принципи побудови податкової системи. 

20. Податкова система України: загальнодержавні й місцеві податки та збори. 

21. Податкова політика держави, критерії її успішності. 

22. Платники, об'єкти, ставки та пільги прямих податків. 

23. Платники, об'єкти, ставки та пільги непрямих податків. 

24. Місцеві податки та збори. 

25. Єдиний соціальний внесок. 

26. Засади спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 

27. Сутність бюджету: економічний і правовий зміст, форми прояву. 

28. Особливості бюджету як ланки державних фінансів. 

29. Бюджетні відносини та їх особливості. 

30. Функції бюджету як економічної категорії. 

31. Бюджетна система: поняття, склад, принципи побудови. 

32. Зведений бюджет України та його структура. 

33. Бюджетний устрій, його засади і принципи. 

34. Бюджетний процес, його стадії. 

35. Сутність, організаційне значення та складові бюджетної класифікації. 

36. Сутність доходів бюджету. Бюджетна класифікація доходів бюджету. 

37. Зміст видатків. Бюджетна класифікація видатків бюджету. 

38. Економічна та організаційна сутність місцевих фінансів, їх сфери, суб'єкти 

та об'єкти. Функції місцевих фінансів. 

39. Доходи місцевих бюджетів, їх групи. Джерела доходів місцевих бюджетів. 

40. Міжбюджетні трансферти, їх види. 

41. Видатки місцевих бюджетів, порядок їх розмежування. 

42. Бюджетний дефіцит: сутність, причини виникнення та види. Концепції 

збалансування бюджету. 

43. Методи фінансування бюджетного дефіциту та їх характеристика. 

44. Механізм секвестру видатків і порядок його застосування. Захищені статті 

видатків. 

45. Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні 

фінансових ресурсів держави. 

46. Функції державного кредиту. 

47. Міжнародний державний кредит, його форми. 

48. Класифікація державних позик. 

49. Поняття державного боргу, його економічна та організаційна сутність. 

Гранична величина державного боргу. 

50. Управління державним боргом та його принципи. 

51. Сутність ризику, його види та характеристика. 

52. Економічна та правова сутність страхових відносин. 

53. Функції та принципи страхування. 

54. Суб'єкти страхових відносин. 

55. Види страхування та їх характеристика. 



56. Поняття страхового ринку, його організаційна структура. 

57. Посередницька діяльність на страховому ринку: страхові брокери та 

страхові агенти. 

58. Система державних цільових фондів: об'єктивність і доцільність існування, 

принципи їх діяльності. 

59. Джерела формування доходів і напрями видатків фондів соціального 

страхування . 

60. Фінансовий ринок: економічна і організаційна сутність, функції та 

завдання. 

61. Суб'єкти та інфраструктура фінансового ринку. 

62. Цінні папери: сутність, ознаки, властивості, функції. 

63. Ринок цінних паперів: сутність, функції та структура. 

64. Фондова біржа та її функції. 

65. Класифікація та функціональне призначення фінансових посередників. 

66. Сутність та значення фінансів підприємств: об'єкт, суб'єкт, роль у 

фінансовій системі держави. 

67. Методи та принципи організації фінансів суб'єктів господарювання 

(фінансових установ, страхових компаній, неприбуткових організацій, 

підприємців — фізичних осіб). 

68. Суть і роль міжнародних фінансів. 

69. Фінансовий менеджмент, його необхідність і значення в діяльності суб’єктів 

господарювання. 

70. Стратегія і тактика фінансового менеджменту 

71. Особливості організації фінансового менеджменту на підприємстві. 

72. Еволюція та сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою ринковою 

економікою. 

73. Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові елементи. 

74. Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки. 

75. Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави. 
 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] — Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

4. Європейська хартія місцевого самоврядування [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036. 

5. З а к о н У к р а ї н и «Про акціонерні товариства» [Електронний 

ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17 

6. З а к о н У к р а ї н и «Про господарські товариства» [Електронний 

ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 

7. З а к о н У к р а ї н и «Про загальнообов'язкове державне соціальне 



страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності [Електронний ресурс] - 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 

8. З а к о н У к р а ї н и «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 

9. З а к о н У к р а ї н и «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими похованням [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2240-14 

10. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97 

11. З а к о н У к р а ї н и «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

[Електронний ресурс] - Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-

15 

12. З а к о н У к р а ї н и «Про пенсійне забезпечення» [Електронний 

ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 

13. З а к о н У к р а ї н и «Про страхування» [Електронний ресурс] - 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 

14. За к о н У к р а ї н и «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» [Електронний ресурс] - Режим доступу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 

15. З а к о н У к р а ї н и «Про цінні папери та фондовий ринок» 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 

16. Указ Президента України Про положення про Пенсійний фонд 

України [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/384/2011 

17. Романенко, О. Р. Фінанси : підручник для ВНЗ / О.Р. Романенко ; 

Міністерство освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 

310 с. 

18. Фінанси: Навчальний посібник в 2-х частинах/ [ Баранова В.Г., 

Волохова І.С., Хомутенко В.П. та ін.] за заг. ред. Баранової В.Г. – Одеса: Атлант, 

2015. – ч.1. – 344с. 

19. Фінанси: навч. посіб. / О.Я. Стойко, Д.І. Дема; за ред. О.Я. Стойка. – 

К.: Алерта, 2014. – 432 с. 

20. Фінанси : підручник. / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — 2-ге вид. 

переробл. і доповн. — К. : Знання, 2012. — 687 с. 

21. Кремень О.І. Фінанси. Навчальний посібник / О.І. Кремень, В.М. 

Кремень. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 416 с. 

22.  Фінанси: курс для фінансистів [Текст]: Підручник / За ред. д.е.н., 

проф. Буряка П. Ю., д.е.н., проф. Жихор О. Б. — К.: Хай-Тек Прес, 2010. — 528 

с. 

 



ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

“ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ” 

 

1. Сутність та структура вищої освіти в Україні. 

2. Рівні та ступені вищої освіти. 

3. Принципи вищої освіти в Україні.  

4. Види ВНЗ в Україні. 

5. Сутність та принципи Болонського процесу. 

6. Основні форми організації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах. Види навчальних занять. 

7. Компетентісний підхід в підготовці фахівців з фінансів. Етапи 

здобуття професійної компетенції в ВНЗ. 

8. Фінанси як економічна категорія. Функції фінансів, їх взаємозв'язок.  

9. Суть та значення фінансової політики держави. 

10. Фінансова система. Будова фінансової системи.  

11. Фінансові установи та організації, їх характеристика. 

12. Економічна сутність податків, їх класифікація та функції. Податкова 

система. 

13. Бюджет та бюджетна система: загальна характеристика. 

14. Особливості професійної діяльності фінансиста в державних 

фінансових установах. 

15. Сутність та функції фінансового ринку. 

16. Цінні папери як інструменти фінансового ринку. Ринок цінних 

паперів. 
17. Особливості професійної діяльності фінансиста на фінансовому ринку. 

18. Суть та значення фінанси підприємств.  

19. Особливості організації фінансових відносин на підприємствах залежно від 

організаційно-правової форми господарювання. 

20. Особливості професійної діяльності фінансиста на підприємстві. 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII. 

2. Товканець Г. В. Університетська освіта : навч.-метод. посібник / 

Г. В. Товканець ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. - К. : 

Кондор, 2011. – 185 с. 

3. Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / М. Ф. 

Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін.; за ред. В. Г. Кременя. – К. : 

Освіта, 2004. – 384 с. 

4. Юхименко П.І. Теорія фінансів: Підручник / [І. П. Юхименко, В. М. 

Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.].; за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К.: Центр 

учбової літератури, 2010. − 576 с.  

5. Господарський кодекс України. – Харків.: ПП “ІГВІНІ”, 2005. –208с.  

6. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI, із змінами. 

7. Бюджетний Кодекс України. вiд 08.07.2010 № 2456-VI. 



 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

 

1. Становлення та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 

2. Предмет, структура та функції економічної теорії. Місце економічної 

теорії в системі економічних наук. 

3. Методи економічного дослідження. Економічні категорії, закони, 

принципи та моделі. 

4. Закон вартості та його функції. Теорії вартості. 

5. Закон спадної доходності (продуктивності) факторів виробництва. 

6. Зміст потреб та їх класифікація. 

7. Закономірності виникнення та етапи розвитку ринку. Сутність ринку та 

його функції. 

8. Види ринків та суб’єкти ринкової економіки. Модель кругообігу 

продуктів та  доходів, «витоки» та «ін’єкції».   

9. Конкуренція та її функції. Типи і методи конкуренції. 

10.  Ринок недосконалої конкуренції: монополія, олігополія та 

монополістична конкуренція. 

11.  Досконала конкуренція та її умови. Принцип «невидимої руки» А. 

Сміта. 

12. Моделі економічних систем та моделі сучасної „змішаної” 

економіки. 

13. Виникнення та сутність грошей, їх види та функції. Рівняння 

грошового обігу   І.Фішера.   

14. Банки та їх функції, структура банківської системи. Основні функції 

центрального банку. 

15. Зміст виробництва та його основні фактори. Форми організації та 

показники ефективності  виробництва.  

16. Власність та підприємництво. Ознаки підприємницького бізнесу та 

основні види підприємницької діяльності. 

17. Організаційно-правові форми підприємництва. Види підприємств в 

Україні. Об’єднання  підприємств. Державне  підприємництво. 

18. Роль малого та середнього бізнесу в економіці. Розвиток малого 

підприємництва в Україні. 

19. Інфраструктура ринку. Роль та види ринкових посередників. Види 

ринково-посередницьких установ.   

20. Фінансовий ринок, його структура та функції.  Види фінансових 

посередників та їх роль в економіці. 

21. Ринок цінних паперів. Основні види цінних паперів в Україні.  Роль 

та основні принципи роботи фондової   біржі. 

22. Сутність прибутку та його види. Джерела та функції прибутку. 

Рентабельність  підприємства.  

23. Аграрні відносини, земельна рента та її види. Ціна землі. 

24. Заробітна плата, її форми та фактори. Номінальна і  реальна 



заробітна плата. Державне регулювання оплати праці. 

25. Фінанси та фінансова система. Система державних фінансів. 

Державний бюджет. Доходи та видатки державного бюджету. 

26. Податки та їх функції. Класифікація податків та система 

оподаткування в Україні. 

27. Роль держави в економіці. Економічні функції уряду,  інструменти 

державного регулювання економіки. 

28. Світове господарство. Основні форми міжнародних економічних 

відносин. Регулювання міжнародних економічних відносин (ООН, МВФ, МБРР, 

СОТ). 

29. Валюта. Поняття та рівні конвертованості валюти. Валютний курс. 

Міжнародна валютна система та її еволюція.       

30. Міжнародна економічна інтеграція та її види. Найбільші сучасні 

регіональні та  міжконтинентальні  економічні об’єднання.  Процес інтеграції 

України у світову економіку. 

31. Предмет мікроекономіки. Блага, обмеженість ресурсів та проблема 

вибору. 

32. Крива виробничих можливостей, альтернативна вартість та 

економічна ефективність. 

33. Поняття економічної моделі. Нормативний і позитивний аналіз. 

34. Попит. Величина попиту та його фактори. Закон попиту . 

35. Пропозиція. Величина пропозиції  та її фактори. Закон пропозиції. 

36. Поняття рівноваги. Рівноважна ціна та рівноважний обсяг. Дефіцит і 

надлишок. 

37. Корисність товару та її властивості. Крива байдужості, карта кривих 

байдужості. Бюджетне обмеження. 

38. Рівновага споживача , принцип рівної корисності (еквімаргінальний 

принцип). Розширене бюджетне обмеження. 

39. Крива «дохід - споживання», крива  « ціна - споживання». 

Нормальні та  неякісні товари. 

40. Антимонопольна політика. Вимірювання монополій влади та 

регулювання монополій. 

41. Природна монополія. Правило ціноутворення на рівні середньої 

вартості. Антимонопольне законодавство. 

42.  Еластичність попиту за ціною . Фактори та методика  розрахунку 

коефіцієнта еластичності попиту за ціною. 

43. Еластичність попиту за доходом . Фактори та методика  розрахунку 

коефіцієнта еластичності попиту за доходом. 

44. Еластичний, нееластичний та унітарний попит. Абсолютно 

еластичний та абсолютно нееластичний попит. Зв’язок  показників цінової 

еластичності попиту та доходу. 

45. Еластичність пропозиції, фактори еластичності пропозиції та 

методика розрахунку. 

46. Поняття перехресної еластичності.  Методика розрахунку 

перехресної еластичності. Взаємозаміщення та взаємодоповнення. 



47. Фірма  як економічний агент. Ресурси і випуск. Виробнича функція. 

48. Економічний зміст та структура загальних і середніх витрат. 

Функції  витрат в короткостроковому періоді та їх взаємозалежність. 

49. Заміщення факторів виробництва. Ефект масштабу. 

50. Поняття та структура економічних витрат : зовнішні та внутрішні 

витрати. Економічний та бухгалтерський прибуток. 

51. Максимізація прибутку фірми за умов повної конкуренції. Умова 

незбитковості та умова закриття фірми. 

52. Короткострокові рівновага і пропозиція  конкурентної фірми та 

галузі; надлишок виробника. 

53. Фірма в умовах досконалої конкуренції : попит на продукцію 

конкурентної фірми, граничний дохід та ціна. 

54. Конкурентна рівновага  галузі:   умови входження та виходу фірм з 

галузі. 

55. Неповна конкуренція : монополія. Максимізація прибутку у 

короткостроковому періоді. 

56. Монополістична конкуренція. Короткострокова рівновага фірми в 

умовах монополістичної конкуренції. 

57. Олігополія. Модель «ламаної кривої попиту». Ціноутворення на 

олігополістичному ринку. 

58. Конкурентні ринки факторів виробництва. Попит фірми на працю, 

індивідуальна пропозиція праці.  

59. Неспроможність ринку. Зовнішні ефекти. Інструменти усунення 

негативних наслідків зовнішніх ефектів. 

60. Нерівність та розподіл  доходів суспільства. Крива Лоренца та 

коефіцієнт Джині. 

61. Предмет  та рівні макроекономічного аналізу. Об’єкти та суб’єкти 

макроекономіки.  

62. Поняття Валового Внутрішнього Продукту (ВВП) та Валового 

Національного Продукту (ВНП). Принципи розрахунку ВВП. 

63. Методи обчислення ВВП: структура ВВП за витратами та за 

доходами. 

64. Показники системи національних рахунків (СНР) та взаємозв’язок 

між ними. 

65. Номінальний та реальний ВВП. Обчислення реального ВВП, 

“інфлювання” та “дефлювання” ВВП. Цінові індекси: індекс споживчих цін та 

індекс-дефлятор ВВП. 

66. Базова модель “AD-AS”: поняття, структура сукупного попиту   та  

його фактори. 

67. Базова модель “AD-AS”: поняття сукупної пропозиції та її фактори. 

68. Інструментарій кейнсіанської макроекономічної теорії:  споживання, 

заощадження, середня та гранична схильність до споживання та заощаджень. 

69.  Функція інвестиційного попиту. Фактори, які визначають рівень 

чистих витрат на інвестиції Автономні інвестиції. Модель акселератора 

інвестицій. 



70. Кейнсіанська економічна теорія: мотиви заощаджень та інвестицій. 

Кейнсіанська модель рівноваги.  

71. Коливання рівноважного випуску навколо потенційного рівня. 

Мультиплікатор автономних витрат. Рецесійний та інфляційний розриви. 

72. Бюджетно-податкова політика: політика державних видатків, 

податкова політика та її вплив на доходи бюджету. Крива  А.Лаффера. 

73. Види та ефективність бюджетно-податкової політики. Дискреційна 

та автоматична фіскальна політика :  інструменти  та механізми впливу на обсяг 

національного продукту.  

74. Вплив бюджетного дефіциту і державного боргу на економіку: 

ефект „витіснення інвестицій”  та ефект “чистого експорту”. Довгострокові 

наслідки державного боргу. 

75. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. Сеньйораж та 

інфляційний податок. 

76. Державний борг та його структура. Механізм скорочення 

зовнішньої заборгованості в умовах боргової кризи. 

77. Економічний цикл та його фази. Причини циклічних коливань в 

економіці. Циклічні та анти циклічні галузі в економіці. 

78. Безробіття та його види. Обчислення рівня безробіття. ”Повна 

зайнятість” та “природній” рівень безробіття. Закон А. Оукена. 

79.  Економічна природа інфляції ,  її типи та категорії. Вимірювання 

інфляції. Дефляція та дезінфляція. Ефект Фішера. 

80. Зв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса в коротко- та 

довгостроковому періодах. Стагфляція. 

81. Грошові агрегати та модель пропозиції грошей. Простий 

депозитний мультиплікатор. Ефект грошового мультиплікатора. 

82. Грошовий ринок. Цілі, види грошово-кредитної політики та її 

інструменти.  

83. Модель  “IS-LM”. Бюджетно-податкова та кредитно-грошова 

політика в моделі “IS-LM”. 

84. Модель  міжнародної торгівлі: теорія  абсолютної та порівняльної 

переваги. 

85.  Вигоди від зовнішньої торгівлі та розподіл доходів. Теорема 

Рибчинського та «голландська хвороба». 

86. Торгівельна політика. Тарифні та нетарифні методи регулювання 

зовнішньої торгівлі.  

87. Платіжний баланс та його структура. Вплив економічної політики 

на платіжний баланс. 

88. Номінальний та реальний обмінний курс. Валютний ринок та 

фактори обмінного курсу.  Режими валютного курсу і валютна політика. 

89. Макроекономічна політика за умов відкритої економіки: модель 

Мандела-Флемінга. 

90. Поняття, вимірники та фактори  економічного росту. Моделі 

економічного зростання: неокейнсіанський та неокласичний  підходи. 
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