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ВСТУП 

 

Курсова робота є закономірним підсумком теоретичної, науково-

практичної роботи студента протягом певного періоду навчання. Тому процес 

написання курсової роботи – важливий і відповідальний етап підготовки 

студентів. 

Курсова робота стимулює розвиток творчого мислення, дозволяє 

систематизувати та поглибити отримані знання, розвинути набуті навички 

аналізу економічних процесів, дає можливість застосувати їх у самостійній 

дослідницькій роботі і є одним із засобів підвищення ефективності вивчення 

навчальної дисципліни «Мікроекономіка та макроекономіка». 

Виконання курсової роботи дозволяє студентам вивчити наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних економістів, законодавство України, статистичні 

матеріали, що ілюструють розвиток економіки в сучасних умовах. На цій 

підставі студенти мають можливість набути навичок самостійного пошуку 

необхідних літературних, статистичних і фактичних матеріалів, самостійного 

викладу теоретичних питань, робити висновки, формулювати пропозиції щодо 

шляхів розв’язання економічних проблем. 

У процесі захисту курсової роботи студенти вчаться стисло й доступно 

викладати основні результати дослідження, виробляти навички публічного 

виступу й ведення наукової полеміки, логічно й аргументовано висловлювати 

свої думки, відповідати на запитання. 

Методичні рекомендації розраховані на допомогу студентам у виконанні 

курсової роботи. В основу покладено вимоги нормативних документів 

(державних стандартів) щодо змісту й оформлення курсової роботи, організації 

її виконання, порядку захисту і оцінювання. 
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1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Метою написання курсової роботи є поглиблення студентом теоретичних 

і практичних знань з вибраного напряму дослідження; глибоке осмислення 

проблеми; комплексне оволодіння матеріалом, методами наукового 

дослідження; сприяння пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та 

уміння їх самостійно застосовувати під час вирішення прикладних питань; 

визначення ступеня підготовки студента до практичного застосування 

теоретичних знань під час розробки інноваційних пропозицій у певних галузях 

чи сферах економічної діяльності. 

Основними завданнями курсової роботи є: 

– поглиблення та узагальнення теоретико-методичних засад з вибраного 

напряму дослідження; 

– усебічне вивчення практичного матеріалу, розроблення й оцінювання 

альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем; 

– визначення сучасного стану проблеми та обґрунтування напрямів її 

розв'язання. 

Робота має демонструвати рівень підготовленості її автора з навчального 

курсу «Мікроекономіка та макроекономіка», а саме: 

– ступінь оволодіння теоретичними основами навчального курсу; 

– уміння узагальнювати та аналізувати наукові джерела і фактичні, 

зокрема, статистичні дані; 

– здатність використовувати сучасні методики дослідження та сучасні 

інформаційні технології, давати конкретні рекомендації щодо розв'язання тієї 

чи іншої проблеми. 

– здатність досліджувати фактичний стан національної економіки та 

розробляти різні варіанти впливу на процес економічного розвитку держави.  

Знання, отримані студентом у процесі виконання курсової роботи, 

необхідні для кращого розуміння складного світу економічних відносин між 

людьми, для формування ринкового типу мислення та поведінки. 
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2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

У курсовій роботі студент повинен розкрити вибрану тему на сучасному 

рівні розвитку економічної науки, використовуючи такі концептуальні підходи 

й наукові знання, що пояснюють різні наукові явища і причинно-наслідкові 

зв’язки у практиці господарювання з позицій сьогодення. 

Студент повинен ознайомитися зі змістом наукових публікацій 

вітчизняних і зарубіжних авторів за вибраною темою, проаналізувати та 

систематизувати різні думки і підходи, сформувати власний погляд на 

проблему, розробити висновки, рекомендації. 

Робота повинна складатися зі вступу, основної частини (теоретичної та 

практичної), висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків 

за необхідності (таблиць, схем, діаграм, зразків нормативних документів 

тощо). У роботі не повинно бути граматичних і стилістичних помилок. 

Необхідно дотримуватися правил цитування, оформлення посилань, списку 

використаних джерел. 

Курсова робота виконується державною мовою, подається науковому 

керівникові в термін, передбачений навчальним планом. 

Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, 

написана без дотримання затвердженого плану, а також не містить фактичних 

матеріалів конкретного дослідження проблеми, до захисту не допускається і 

повертається виконавцю на доопрацювання. Студент, який не захистив курсову 

роботу, не має права складати екзамен з навчальної дисципліни 

«Мікроекономіка та макроекономіка». 

Підготовка курсової роботи охоплює декілька етапів. 

 

2.1 Вибір теми курсової роботи 

Тематика курсової роботи містить 30 теоретичних питань з тем, що 

складають зміст навчальної дисципліни «Мікроекономіка та макроекономіка». 
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Тему курсової роботи студент вибирає за двома останніми цифрами 

номера своєї залікової книжки згідно з тематикою курсової роботи, що 

наведена у методичних вказівках (див. п. 3). Якщо останні дві цифри більше 

запропонованої кількості тем (30 шт.), то студент повинен вирахувати 30, 60 

або 90 з отриманого числа (наприклад: № залікової книжки 17297, тоді варіант, 

за яким студент вибирає теми курсової роботи, 97–90 =7). 

Вибір варіанту практичної частини здійснюється за аналогічною схемою і 

на підставі отриманого числа студент вибирає один з варіантів, що подано у 

п. 4 методичних вказівок. 

 

2.2 Формулювання мети та основних завдань курсової роботи 

Від зрозумілого і чіткого формулювання мети роботи залежить, наскільки 

вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль 

викладу. 

Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній 

основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, 

підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань. 

Приклади формулювання мети курсової роботи: 

«Мета роботи ‒ проаналізувати соціально-психологічні умови 

ефективного управління національною економікою». 

«Мета курсової роботи ‒ розглянути наявні типи підприємницьких 

структур і, зокрема, проаналізувати функціонування колективних 

підприємств». 

Мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми. 

На підставі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, 

які необхідно розв’язати у процесі виконання курсової роботи. Завдання 

повинні конкретизувати основну мету роботи, а їх визначення пов’язано з 

назвами основних розділів. 
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2.3 Складання плану курсової роботи та опрацювання літературних 

джерел 

Виконання курсової роботи починається зі складання розгорнутого плану 

із зазначенням основних розділів і підрозділів роботи, який необхідно узгодити 

з науковим керівником. План курсової роботи відображає її структуру – 

порядок компонування й взаємозв’язок окремих її частин. Зразок плану 

курсової роботи наведено в додатку Б. Згідно з розробленим планом студент 

глибоко вивчає літературні джерела, підібрані до теми курсової роботи. 

Вивчення цих матеріалів повинно допомогти студенту висловити свою думку 

згідно з питаннями, визначеними у плані.  

Ознайомлення з матеріалами за темою курсової роботи необхідно 

починати з перегляду відповідних розділів підручників, власних конспектів 

лекцій. Далі студенту необхідно ознайомитися зі змістом наукових публікацій 

за вибраною темою. Потрібно виділити головні літературні джерела, вивчення 

яких необхідне під час написання роботи. Важливо також опрацювати 

відповідні законодавчо-нормативні акти. Особливу увагу слід надавати 

періодичним виданням (часописи «Економіка України», «Актуальні проблеми 

економіки», «Фінанси України», «Банківська справа», «Економіст» тощо). 

Важливо залучати до бібліографії монографічні роботи та підручники, 

підготовлені українськими фахівцями. 

У роботі потрібно використовувати статистичний матеріал, який 

публікується в спеціальних виданнях Держкомстату України та періодичних 

виданнях. Особливе значення мають правильне узагальнення зібраного 

фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на підставі яких 

проводиться кваліфікований аналіз та обґрунтовуються висновки і пропозиції. 

 

2.4 Структура й обсяг курсової роботи 

Курсова робота повинна мати чітку і логічну структуру з відповідними 

складовими елементами. Вона складається зі вступу, теоретичної та практичної 

частини, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. 
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У вступі розкривають актуальність теми курсової роботи, визначають 

мету, завдання та вказують методи дослідження. 

Теоретична частина роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення 

головних проблем теми. Вона поділяється на ряд розділів. Перший з них 

присвячується дослідженню теоретико-методологічних аспектів теми, а інші – 

питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню пропозицій та 

висновків щодо їх розв’язання. При цьому важливо показати як висвітлюється 

ця проблема в економічній літературі, викласти різні точки зору і докладно 

проаналізувати їх. Курсова робота повинна ілюструватись, тобто слід 

теоретичні висновки підтверджувати фактичним матеріалом (цифровими 

розрахунками, статистичною, фінансовою, бухгалтерською звітністю), 

рисунками, графіками, діаграмами, схемами тощо. 

Практична частина курсової роботи передбачає розв’язання задач та 

завдань згідно з варіантом.  

У висновках необхідно стисло підсумувати результати досліджуваної 

проблеми, зробити теоретичні висновки і практичні рекомендації, виходячи зі 

змісту роботи. 

Обсяг курсової роботи – 35-40 друкованих сторінок форматом А 4. 

Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи: вступ – 

2 сторінки, теоретична частина – 25–30 сторінок, практична частина – 

5 сторінок, висновки – 3 сторінки, список літератури – мінімум 15 найменувань. 

 

2.5 Оформлення курсової роботи 

Курсова робота виконується українською мовою, розміщується на одній 

сторінці аркуша паперу форматом А 4, поля: ліве ‒ 30 мм, верхнє ‒ 20, праве ‒ 

10, нижнє ‒ 20 мм. Текст курсової роботи – Шрифт – Times New Roman. Розмір 

шрифту –14 пт; міжрядковий інтервал – полуторний; абзацний відступ –1,25 см.  

Роботу комплектують у такому порядку: титульна сторінка (додаток Б), 

завдання на курсову роботу (додаток В), зміст (додаток А), вступ, розділи 

теоретичної частини, практична частина, висновки, список літератури, додатки 
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(в разі необхідності). Зміст повинен відповідати заголовкам, зазначеним у 

тексті роботи. 

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ», друкують великими літерами 

симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 

(крім першої великої). Крапку в кінці заголовка не ставлять.  

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул 

подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають 

до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки 

не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому 

куті сторінки без крапки в кінці. 

Такі структурні частини курсової роботи як зміст, вступ, висновки, 

список використаних джерел не мають номера, тобто не нумерують лише їх 

заголовки ‒ не можна друкувати: «1 ВСТУП» або «Розділ 3. ВИСНОВКИ».  

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не 

ставлять, потім у тому самому рядку друкують заголовок розділу. Номер 

підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між 

якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, 

наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому самому 

рядку наводять заголовок підрозділу. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють 

арабськими цифрами у правому верхньому кутку. Титульний лист, лист 

завдання та зміст не нумеруються. 

У курсовій роботі потрібно використовувати таблиці й інші ілюстративні 

матеріали: схеми, діаграми, графіки тощо.  

Ілюстрації (схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в 

курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.», і нумерують 



 11 

послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок 

першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи 

розміщують послідовно під ілюстрацією.  

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним 

заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця 

першого розділу). У разі перенесення частини таблиці на інший аркуш 

(сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою 

частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і 

вказують номер таблиці, наприклад: Продовж. табл. 1.2. На всі таблиці 

повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть 

скорочено, наприклад: «...у  табл. 1.2». 

У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, з яких були 

запозичені цитати, статистична інформація, що наводяться в курсовій роботі. 

Посилання на джерела рекомендується здійснювати за допомогою квадратних 

дужок, у яких проставляється порядковий номер джерела зі списку 

використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад: [8, с. 12] або [8, 

с. 10-15]. Список літератури оформлюється згідно з розробленим 2015 року 

Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання». 

Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно, логічно 

взаємопов’язувати окремі його частини, повністю розкрити тему роботи. 

Підготовлені розділи роботи подаються на розгляд науковому керівникові та 

відповідно до його зауважень робляться уточнення, доповнення, а в разі 

потреби доопрацьовуються. 
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Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру за 15 днів до 

її захисту. Вона рецензується науковим керівником, який у своєму відгуку 

приймає рішення про її допущення до захисту.  

 

2.6 Захист курсової роботи 

Захист курсової роботи – завершальний етап її виконання. Під час 

підготовки до захисту курсової роботи студенту необхідно ознайомитись із 

рецензією наукового керівника, повторити теоретичний матеріал, щоб бути 

готовим відповісти на поставлені йому запитання стосовно тематики не тільки 

курсової роботи, а й усього навчального курсу. 

Захист курсової роботи проходить на засіданні комісії, яка створюється і 

затверджується завідувачем кафедри обліку і фінансів. 

До захисту студент готує виступ на 3–5 хв., в якому обґрунтовується 

актуальність вибраної теми дослідження, коротко подається зміст курсової 

роботи та використані в ній матеріали, наводяться результати проведеного 

дослідження і загальні висновки. На захисті текст виступу краще викладати 

усно своїми словами, що підвищує ступінь сприйняття матеріалу. 

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі двох–трьох 

викладачів кафедри, у тому числі керівника курсової роботи. 

Під час виступу слід чітко, коротко і зрозуміло викласти власні думки. 

Після виступу студент відповідає на запитання членів комісії. 

Робота оцінюється за національною чотирибальною системою (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно) та за системою ЕСTS (А, В, С, D, Е, FX, F). 

Оцінка залежить від ступеня розкриття теми курсової роботи, якості її 

оформлення і виступу, правильності відповідей на запитання членів комісії, 

проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента. 

У процесі захисту оцінюється не лише власне курсова робота, а й уміння 

студента будувати виступ, формулювати відповіді, майстерність логічного 

мислення під час обґрунтування власної точки зору, а також якість оформлення 

курсової роботи. 
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Студент, який не виконав курсову роботу у встановлені графіком терміни, 

або не захистив, не допускається до складання екзамену з навчальної 

дисципліни «Мікроекономіка та макроекономіка». 

 

2.7 Оцінювання курсових робіт 

 

Критерій, за яким оцінюється робота 
Рейтинговий 

бал 

1. Перевірка курсової роботи: 70 

– відповідність змісту курсової роботи (проекту) завданню та 

вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо її 

виконання 
45 

– самостійність розв’язання поставленого завдання, проектного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків і таблиць 10 

– наявність елементів науково-дослідного характеру 5 
– використання комп'ютерних технологій 5 
– відповідність стандартам оформлення 5 
2. Захист курсової роботи (проекту), у тому числі: 30 

– доповідь 10 
– правильність відповідей на поставлені запитання 20 
Усього 100 

 

У результаті написання та захисту курсової роботи студенти повинні 

заробити певну кількість балів, які в кінці переводять у чотирибальну систему 

за такою шкалою: 

Шкала оцінювання 

Рейтинговий показник Оцінка за національною шкалою Оцінка ECTS 

90–100 відмінно A (відмінно) 

82–89 
добре 

B (добре) 

75–81 C (добре) 

67–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60–66 E (задовільно) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно) 

1–34 F (незадовільно) 
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3 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

1. Становлення та розвиток мікроекономіки як науки. 

2. Споживання та його теоретичні аспекти. 

3. Особливості формування попиту на товари і послуги в умовах ринкової 

економіки. 

4. Особливості формування пропозиції на товари і послуги в умовах ринкової 

економіки. 

5. Фірма як виробничо-ринкова система господарювання. 

6. Особливості оцінювання та прогнозування витрат у мікроекономічній теорії. 

7. Економічні ресурси та альтернативний вибір: мікроекономічний аналіз. 

8. Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристика. 

9. Діяльність монополій в Україні та проблеми підтримання економічної 

конкуренції. 

10. Основні моделі олігополістичного ціноутворення. 

11. Ринки факторів виробництва та їх характеристика. 

12. Сегментація ринку праці та його регулювання. 

13. Попит на землю та особливості його формування в Україні.  

14. Ринки капіталів та їх вплив на формування складу і видів реальних 

інвестицій фірм.  

15. Зовнішні ефекти економічної діяльності та їх регулювання. 

16. Валовий внутрішній продукт та його аналіз за категоріями кінцевого 

використання в Україні. 

17. Аналіз споживчих витрат та заощаджень домогосподарств в Україні. 

18. Бідність та нерівність у розподілі доходів в Україні: причини, індикатори, 

соціально-економічні наслідки і макроекономічне регулювання. 

19. Теорія економіки пропозиції та можливість її практичного застосування в 

Україні. 

20. Фіскальна політика та ефективність її реалізації в Україні. 

21. Державний бюджет та напрями оптимізації боргової політики в Україні. 
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22. Ефективність реалізації грошово-кредитної політики в Україні. 

23. Сутність, причини та особливості інфляції. Антиінфляційна політика в 

Україні.  

24. Теорія та практика регулювання валютного курсу в Україні. 

25. Монетарна політика, її сутність та особливості. 

26. Соціальна політика в Україні: сутність, інструменти та ефективність. 

27. Внутрішній та зовнішній державний борг України: сутність, структура, 

безпека на внутрішньому та зовнішньому ринках.  

28. Макроекономічні теорії економічного зростання та його чинники в Україні. 

29. Міграція робочої сили як форма міжнародних економічних відносин. 

30. Міжнародні економічні відносини та їх форми. 
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4. ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

4. 1. Відповідно до вашого варіанту роботи (з 1 до 15) виконайте такі завдання: 

Завдання 1 

Таблиця 1 

Дано: 

(млн грн) 

№ 

пор 

Найменування 

показника 

Варіант 

01–05 06–10 11–15 

1 Валові інвестиції 70 90 160 

2 Експорт 35 80 20 

3 Імпорт 55 60 40 

4 Споживчі витрати 200 150 200 

5 Непрямі податки 60 50 40 

6 Амортизація 50 80 90 

7 Державні закупки 150 120 100 

8 Заробітна плата 70 50 100 

9 Податок на прибуток 

корпорацій 
20 15 40 

10 Індивідуальні 

податки 
45 55 65 

11 Виплати на соціальне 

страхування 
80 65 70 

12 Нерозподілений 

прибуток 
90 75 95 

13 Трансфертні платежі 40 45 35 

14 Рента 10 10 10 

15 Проценти 20 45 40 

16 Прибуток корпорацій 120 130 140 

17 Доходи домашніх 

господарств 
70 15 20 

 

Визначити: 

1) Обсяг валового національного продукту (GNP) за доходами та витратами. 

2) Обсяг валового внутрішнього продукту (GIP). 

3) Дохід кінцевого використання (DI). 

4) Зовнішньоторговельний баланс та зовнішньоторговельний оборот. 
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Завдання 2 

Таблиця 2 

Дано: 

Варіант 
Найменування 

товару 

2016 р. 2017 р. 

Ціна 

(тис.грн) 

Кількість 

(тис.шт) 

Ціна 

(тис.грн) 

Кількість 

(тис.шт) 

01–05 Телевізори 12,0 85 12,2 90 

Комп’ютери 12,5 120 13,0 100 

06–10 
Холодильники 9,5 120 10,0 150 

Пральні машини 7,2 100 7,5 130 

11–15 
Відеокамери 4,2 300 4,5 400 

Мобільні телефони 3,6 450 3,5 500 
 

Визначити: 

1) Значення номінального валового внутрішнього продукту(GIPN) для 2016 та 

2017 років. 

2) Значення реального валового внутрішнього продукту (GIPR) для 2017 р., 

прийнявши 2016 р. за базовий. 

3) Величину дефлятора GIP (для 2017 р.). 

4) Темп приросту GIP .  

5) Темп інфляції, якщо індекс цін у 2016 р. становив 107,54%. 

 

Завдання 3 

Таблиця 3 

Дано: 

Варіант 

Роки 

2016 2017 

GIPф GIPп GIPф GIPп 

01–05 5000 5500 5600 6000 

06–10 3500 3800 4000 4500 

11–15 4000 4100 4500 5400 
 

Визначити для 2017 р.: 

1) Різницю між національним доходом в умовах повної зайнятості (GIPп) та 

фактичним рівнем національного доходу (GIPф) в абсолютному та відносному 

виразі. 

2) Фактичний рівень безробіття (U) за умови, що рівень природного безробіття 

цього року дорівнював 7 %. 
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3) Чисельність безробітних та зайнятих, якщо загальна чисельність робочої 

сили складає 150000 осіб. 

 

Завдання 4 

Таблиця 4 

Дано: 

Варіант F споживання 

Дохід (У) 

млн.грн 

Роки 

1 2 3 4 5 

01–05 С = 370 + 0,4У 100 200 300 400 500 

06–10 С = 225 + 0,7У 0 150 300 450 600 

11–15 С = 450 + 0,6У 50 100 150 200 350 

 

Визначити: 

1) Витрати домогосподарств на споживання та заощадження у разі кожного 

рівня доходу. 

2) Граничну схильність до заощадження (MPS). 

3) За якого обсягу споживання використовується рівність: С = У. 

4) Мультиплікатор інвестицій (ті) 

Дані розрахунків занесіть у таблицю 5 

Таблиця 5 

Роки 
Дохід 

(У) 

Споживання 

(С) 

Заощадження 

(S) 

Інвестиції 

(І) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

4.2. Відповідно до вашого варіанту роботи (з 16 до 30) виконайте такі 

завдання: 

Завдання 1. Обчисліть витрати (сукупні, середні та граничні), величину 

сукупного та граничного виторгу, економічні прибутки фірми. Фірма працює на 

ринку недосконалої конкуренції. Розрахунки подайте у вигляді таблиці. 

Завдання 2. Використовуючи два методи аналізу (граничний та 

порівняльний) визначте оптимальний рівень виробництва, ціну і прибуток 
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(збитки). Накресліть криві попиту (D), граничного виторгу (MR), граничних 

витрат (MC) та середніх сукупних витрат (ATC). Якими є результати діяльності 

фірми? 

Завдання 3. Побудуйте криві середніх та граничних витрат (ATC, AVC, 

AFC, MC).  

Опишіть, як вплинуть на розташування кривих витрат фірми такі 

детермінанти: 

а) підвищення залізничних тарифів;  

б) зростання цін енергоносіїв, які використовуються у виробництві; 

в) скорочення управлінського персоналу; 

г) звільнення частини робітників; 

д) зростання орендної плати за приміщення офісу фірми. 

 

ВАРІАНТ 16 

Постійні витрати = 65. 

Змінні витрати: 50, 90, 125, 158, 195, 235, 280, 335, 400, 475 

Обсяг попиту на 

продукцію 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 

 

ВАРІАНТ 17 

Постійні витрати = 80 

Змінні витрати: 63, 103, 138, 170, 208, 254, 307, 368, 436, 514 

Обсяг попиту на 

продукцію 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 149 139 129 119 109 99 89 79 69 59 

 

ВАРІАНТ 18 

Постійні витрати =50 

Змінні витрати: 51, 80, 101, 116, 135, 160, 191, 229, 275, 331 

Обсяг попиту на 

продукцію 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 

 

ВАРІАНТ 19 

Постійні витрати = 70 

Змінні втрати: 39, 66, 86, 107, 132, 165, 208, 264, 334, 424 

Обсяг попиту на 

продукцію 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 
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ВАРІАНТ 20 

Постійні витрати = 65 

Змінні витрати: 38, 64, 84, 105, 130, 162, 203, 253, 309, 375 

Обсяг попиту на 

продукцію 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

 

ВАРІАНТ 21 

Постійні витрати = 100 

Змінні витрати: 82, 152, 217, 277, 347, 437, 547, 677, 827, 997 

Обсяг попиту на 

продукцію 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 146 136 126 116 106 96 86 76 66 56 

 

ВАРІАНТ 22 

Постійні витрати = 60 

Змінні витрати: 32, 56, 74, 94, 118, 148, 188, 237, 296, 365 

Обсяг попиту на 

продукцію 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 

 

 

ВАРІАНТ 23 

Постійні витрати = 70 

Змінні витрати: 36, 64, 86, 111, 140, 176, 220, 273, 338, 417 

Обсяг попиту на 

продукцію 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 

 

 

ВАРІАНТ 24 

Постійні витрати = 70 
Змінні витрати: 75, 105, 125, 140, 153, 173, 204, 254, 324, 426 

Обсяг попиту на 
продукцію 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 

 
 

ВАРІАНТ 25 
Постійні витрати =70 
Змінні витрати:66, 90, 107, 114, 127, 146, 177, 226, 299, 402 

Обсяг попиту на 
продукцію 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 
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ВАРІАНТ 26 
Постійні витрати = 60 
Змінні витрати: 32, 56, 74, 94, 118, 148, 188, 237, 296, 365 

Обсяг попиту на 
продукцію 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

 
ВАРІАНТ 27 
Постійні витрати = 85 
Змінні витрати: 86, 130, 161, 188, 217, 250, 286, 336, 399, 476 

Обсяг попиту на 
продукцію 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

 
ВАРІАНТ 28 
Постійні витрати = 65 
Змінні витрати: 45, 85, 120, 153, 188, 228, 273, 328, 393, 468 

Обсяг попиту на 
продукцію 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 122 112 102 92 82 72 62 52 42 32 

 
ВАРІАНТ 29 
Постійні витрати = 65 
Змінні витрати: 68, 108, 143, 173, 208, 248, 293, 348, 413, 488 

Обсяг попиту на 
продукцію 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 

 
ВАРІАНТ 30 
Постійні витрати = 70 
Змінні витрати: 78, 100, 108, 114, 127, 146, 177, 226, 299, 402 

Обсяг попиту на 
продукцію 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ціни 126 121 116 111 106 101 96 91 86 81 
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5 ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 

 

Практична частина курсової роботи виконується студентом тільки після 

самостійного опрацювання (використовуючи методичні рекомендації щодо 

самостійної роботи з навчальної дисципліни) всіх тем згідно тематичного плану 

дисципліни та написання теоретичного розділу курсової роботи за 

індивідуальною темою. 

Основні формули та теоретична база, що використовується при розв’язанні 

задач: 

1. Розрахунок ВНП (GNP) за видатками (метод кінцевого використання): 

                       GNP = C + Ig + G + NE,                  (1.1) 

де С – споживчі витрати; Іg – валові інвестиції: Іg = Іn + Амортизація; 

Іn – чисті інвестиції; G – державні витрати; 

NE – чистий експорт: NE = Еxp – Imp; Еxp – експорт;  Imp – імпорт. 

 

2. Розрахунок ВНП за доходами (розподільний метод): 

                     GNP = W + R + i + p + A + Tn,             (1.2) 

де  W – заробітна плата; R – рента; i – проценти за капітал; p – прибуток; 

A – амортизація; Tn – непрямі податки. 

 

3. Розрахунок ВВП (GIP): 

GIP = GNP – NE,                 (1.3) 

 

4. Чистий національний продукт (NNP): 

NNP = GNP – A,                       (1.4) 

 

5. Національний дохід (NJ): 

NJ = NNP – Tn,                           (1.5) 

NJ = W + R + i + p,                      (1.6) 

 



 23 

6. Особистий дохід (PJ): 

PJ = NJ – виплати на соцстрахування – податок на прибуток корпорацій – 

нерозподілений прибуток + трансфертні платежі     (1.7) 

 

7. Дохід кінцевого використання (DJ): 

DJ = PJ – Tind,                                    (1.8) 

де Tind – індивідуальні податки (особисті прибуткові податки, податки на 

особисте майно, податки на спадщину). 

 

8. Дефлятор GIP (Def GIP) – ціновий індекс, який показує цінові зміни 

одного року щодо іншого, і таким чином допомогає порівняти та привести 

номінальний GIP до його реального значення. Дефлятор також 

використовується для визначення рівня інфляції. 

Def GIP = GIPномін. / GIPреал. х 100 %,     (1.9) 

 

9. На підставі реального GIP обчислюється темп зростання фізичного 

обсягу виробництва (Т) і темп приросту (∆Т) обсягу виробництва. 

Темп приросту (∆Т):  

∆Т = Yt – Y0 / Y0 х 100 %,                   (1.10) 

де Yt – GIP реальний у поточному році; Y0 – GIP реальний у базовому році. 

Темп зростання (Т): 

Т = Yt / Y0 х 100 %,                   (1.11) 

 

10. За формулою І.Фішера можна визначити обсяг грошової маси в країні: 

MV = PQ,                                     (1.12) 

де M – обсяг грошової маси в обігу;  V– швидкість обігу грошей за рік; Р –

середній рівень цін; Q – обсяг виробництва товарів (послуг). 

Треба враховувати, що грошова маса (М) = грошовому агрегату (М3); 

М0 = готівка;  

М1 = М0 + сума вкладів до запитання; 
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М2 = М1 + сума строкових вкладів; 

М3 = М2 + сума коштів за трастовими операціями = готівка + сума вкладів до 

запитання + сума строкових вкладів + сума коштів за трастовими операціями. 

 

11. У макроекономіці рівень доходу домогосподарств (У) складається з 

рівня споживання (С) та рівня заощадження (S):  

У = С + S,                         (1.13) 

 

12. Функція споживання:  

C = Co + MPC*Y,              (1.14) 

де Сo – автономне споживання; MPC – гранична схильність до споживання:  

MPC =  ∆C/∆Y,                    (1.15) 

де ∆С – приріст споживчих витрат; ∆Y – приріст використовуваного доходу. 

 

13. Функція заощадження: 

S = – Co + (1 – MPS)*Y,      (1.16) 

 

14. Гранична схильність до заощадження (MPS):  

1 – й метод  

MPS = ∆ S/∆Y,                                 (1.17) 

де ∆S – приріст заощаджень. 

2 – й метод  

MPS + MPС = 1,                                (1.18) 

 

15.Загальна функція інвестицій (I) має вигляд: 

I = e – dR,                                           (1.19) 

де  e – автономні інвестиції; d – емпіричний коефіцієнт чутливості інвестицій 

до динаміки ставки відсотка; R – реальна відсоткова ставка. 
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16. Мультиплікатор інвестицій (MULTінвест. або МI) показує, у скільки разів 

зростає дохід у разі певного зростання інвестицій: 

I

GNP
MULTінвест




=. ,                    (1.20) 

Мультиплікатор інвестицій можна показати через граничну схильність до 

споживання або заощадження:  

МРС
MULTінвест

−
=

1

1
. ,  або   

МРS
MULTінвест

1
. =                    (1.21) 

Державні витрати впливають на сукупний попит аналогічно інвестиціям і 

подібно до інвестицій мають мультиплікативний ефект. Мультиплікатор 

державних витрат (MULTдерж.витрат або Мg )  засвідчує, як змінюється обсяг GNP 

у результаті зміни державних витрат: 

G

GNP
MULT

витратдерж



=

.
,            (1.22) 

де ∆G – зміна державних витрат (використовуваного доходу). 

Мультиплікатор податків (MULTподатків або МТ)  впливає на споживання та 

заощадження менше, ніж мультиплікатор державних витрат, тому що зміни у 

державних витратах мають прямий вплив на GNP, а податки (Т) – непрямий. 

MPS

MPC

T

GNP
MULTподатків −=




−= ,                  (1.23) 

де ∆Т – зміна податків. 

 

17. Темп інфляції (∆P) – показує, прискорилась чи уповільнилась інфляція 

за певний період:                      

%100
1

1 
−

=
−

−

t

tt

P

PP
Р ,                        (1.24) 

де Pt – рівень цін у поточному періоді;  Pt-1 – рівень цін у попередньому періоді. 

 

18. Рівень цін визначається індексами цін. 

%100
.
=

p

n

GNP

GNP
і ,                                       (1.25) 
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де GNPп – рівень цін поточного року;  GNPр – рівень цін базового року. 

 

19. Загальний рівень трудових ресурсів (R) – робочої сили: 

R = L + F,                                               (1.26) 

де L – працюючі; F – безробітні.       

Рівень фактичного безробіття (U): 

               %100=
R

F
U                     (1.27) 

20. Закон Оукена відображає взаємозалежність між ринком благ та ринком 

праці. Він описує залежність між короткостроковим рухом реального GNP та 

змінами рівня безробіття (U):  

),(
pf

p

fp
UU

Y

YY
−=

−
           (1.28)            

де Yf  – фактичний обсяг виробництва; Yр – природний (потенційний) обсяг 

виробництва (вважають обсяг виробництва за умови повної зайнятості);  Uf – 

фактичний рівень безробіття; Up – природний рівень безробіття (5–6% від 

загальної чисельності робочої сили); β – коефіцієнт чутливості GNP до 

динаміки циклічного безробіття (від показує, що на кожен відсоток 

перевищення безробіттям його природного рівня фактичний GNP є меншим за 

потенційний GNP на β % (у більшості країн β коливається в інтервалі від 2 до 

2,5%). 

 

21. Торговельний баланс – це різниця вартісних обсягів експорту та 

імпорту товарів і послуг: 

                                                           ТБ = Еxp – Imp,  (1.29) 

де Еxp – експорт; Imp – імпорт. 

 

22. Торговельний оборот – сума вартісних обсягів експорту та імпорту 

товарів і послуг: 

                                                           ТО = Еxp + Imp  (1.30) 
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В. М. Тарасевича. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. 

30. Національна економіка : підручник / за ред. проф., к.е.н. П. В. Круша. 

– К. : Каравела, 2008. – 416 с. 

31. Носова О. В. Національна економіка / О. В. Носова. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2017. – 512 с. 

32. Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополізму: теоретичний і 

практичний аспекти / Г. Филюк // Економіка України. – 2008. – № 1. – С. 30–40. 

33. Фомина М. Микроэкономика : основы теории и практикум : учебн. 

пособ. / М. Фомина. – Х. : ИНЖЭК, 2005. – 278 с. 

34. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. [Текст] : 

реориентация теории стоимости / Э. Чемберлин ; пер. Э. Г. Лейкин, 

Л. Я. Розовский ; ред. п ер. О. Я. Ольсевич. – М. : Экономика, 1996. – 351 с. 

35. Федулова Л. І. Інноваційна економіка : підручник. / Л. І. Федулова. – 

К. : Либідь, 2006. – 480 с. 

36. Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку. / 

В. Я. Шевчук – К. : Геопринт, 2006. – 199 с. 
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Інформаційні ресурси 

 

1. Періодичні економічні видання Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського: 

Назва журналу Режим доступу 

Актуальні проблеми 

економіки 

www.eco-science.net 

Економіка та 

підприємництво 

www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Etp/texts.html 

Економіст www.nbuv.gov.ua/portal/ 

Soc_Gum/Ekonomist/index.html 

Економічна теорія www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/ET/index.html 

2. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 
Назва  Режим доступу 

Державна служба статистики України www.ukrstat.gov.ua 

Organization for Economic Cooperation and 

Development 

www.oecd.org/std 

Програма розвитку ООН www.undp.org 

Statistical Office of the European Communities www.europa.int 
 

 

http://www.eco-science.net/
http://www.eco-science.net/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.oecd.org/std
http://www.oecd.org/std
http://www.europa.int/
http://www.europa.int/
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Додаток А 

Зразок плану курсової роботи 

 

Тема: «Економічні цикли, їх суть та види» 

 

ЗМІСТ 

стор.   

ВСТУП .......................................................................................................... 

РОЗДІЛ 1 Економічний цикл – закономірність розвитку економіки 

1.1 Теорії економічних циклів ...................................................... 

1.2 Характеристика економічного циклу .................................... 

1.3 Антициклічне регулювання економік .................................. 

РОЗДІЛ 2   Види економічних циклів та їх характеристика .................... 

2.1 Середні та короткі цикли ......................................................... 

2.2 Великі економічні цикли .......................................................... 

ВИСНОВКИ .................................................................................................. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ............................................................................ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..................................................... 

ДОДАТКИ....................................................................................................... 

 

 

4 

6 

6 

10 

16 

20 

25 

25 

30 

32 

40 

42 
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Додаток Б 

 

 

Зразок титульної сторінки курсової роботи 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Факультет економіки і управління 

Кафедра обліку і фінансів 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з навчальноїмдисципліни «Мікроекономіка та макроекономіка» 

                       на тему ____________________________  
/назва теми/ 

 

 
Студента (ки) _____ курсу ______ групи 

напряму підготовки__________________ 

спеціальності_______________________ 

 __________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________________ 

____________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

                                                                     Члени комісії          ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 
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Додаток В 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра                                         Обліку і фінансів________________________ 

Дисципліна   «Мікроекономіка та макроекономіка»________________________ 

Спеціальність 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»__________  

Курс                      І                  група   ФБС-18-1  семестр                   2___________ 

 

ЗАВДАННЯ 

на курсовий проект (роботу) студента 

 

 

_______________________Петрова Андрія Сергійовича_____________________   
(прізвище,  м.’я, по батькові) 

1. Тема проекту (роботи)     Державний бюджет, його джерела і 

витрати_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи)          22.05.2018 р._____ 

3. Вихідні дані до проекту (роботи)   Статистичні дані бюджету 

України._____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають  

розробці)  Бюджет України, джерела бюджету, його витрати, шляхи виходу з 

кризи_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

Зведена таблиця бюджетуУкраїни за 2016 р._____________________________ 

Зведена таблиця бюджетуУкраїни за 2017 р. _____________________________ 

Крива Лаффера_______________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання 20.02.2018 р._____________________________________ 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ Назва етапів курсового проекту (роботи) 

Строк виконання 

етапів проекту 

(роботи) 

Примітка 

1. Вибір теми   

2. Підбір літератури з теми дослідження   

3. Складання змісту курсової роботи   

4. Складання списку літератури   

5. Вивчення та опрацювання матеріалів   

6. Написання розділів курсової роботи   

7. Розв’язання практичного завдання   

8. Оформлення курсової роботи   

9. Здача курсової роботи на кафедру   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент        Підпис______ 
                        (підпис) 

 

Керівник       Підпис______               Прізвище, ініціали викладача 
                        (підпис)       (прізвище, ініціали) 

 

“      ”    _______________200__ р. 
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Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Мікроекономіка та макроекономіка» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальностей: 051 – «Економіка», 071 – «Облік і оподаткування», 

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 

 

 

 

Укладач   к. е. н., доц. Л. М. Крот 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку і фінансів В. І. Глухова 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 




