
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКС»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

075 – «МАРКЕТИНГ»

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

КРЕМЕНЧУК 2019



Методичні  вказівки  щодо  виконання  контрольних  робіт  з  навчальної

дисципліни «Економікс» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності

075 – «Маркетинг» освітнього ступеня «Бакалавр»

Укладач к. е. н., доц. Л. М. Крот

Рецензент к. е. н., доц. І. В. Ховрак

Кафедра обліку і фінансів

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського

Протокол №          від «       »                          р.

Голова методичної ради________________ проф. В.В. Костін
ЗМІСТ

2



Вступ.................................................................................................................... 4
1. Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи.......... 7
2. Завдання для виконання контрольних робіт................................................ 9
3. Питання до екзамену з навчальної дисципліни........................................... 16
4. Теоретична база щодо виконання практичних завдань………………….. 17
5. Критерії оцінювання знань студентів……………………………………... 23
Список літератури............................................................................................... 25
Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи …. 28

3



ВСТУП

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Успішний  розвиток  економіки  країни  є  запорукою  її  могутності,

благополуччя  громадян,  гарантією  соціальної  стабільності  в  суспільстві.

Економіка  –  це  сфера  господарського  життя,  це  сукупність  економічних

суб’єктів,  кожний з  яких  виконує певні  економічні  й  суспільні  функції.  Від

стану  і  розвитку  економіки  залежить  стабільність  у  політичній  сфері,

соціальній,  екологічній  і,  отже,  забезпечується  добробут  людей.  Практичні

економічні дії визначаються знаннями економічної теорії, її основних законів і

принципів, які впливають на розвиток економічної системи, адже опанування

економічною теорією дозволяє виробити певну техніку мислення і, за висловом

відомого  англійського  економіста  Дж.  Кейнса,  «….допомагає  робити

принципові і правильні висновки…».

Навчальна  дисципліна  «Економікс»  є теоретико-прикладною.  У

теоретичному  аспекті  вона  дозволяє  студентам  оволодіти  знаннями  щодо

основних  принципів  та  закономірностей  економічного  життя  країни,  у

прикладному  –  набути  базових  положень  з  методик  аналізу  та  розрахунку

мікроекономічних і макроекономічних показників.

Мета навчальної дисципліни передбачає формування у студентів цілісної

системи  знань  про  загальні  закономірності  господарського  життя,  про

суспільну  діяльність  людей,  яка  пов’язана  із  створенням,  розподілом  і

споживанням життєвих благ. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

– розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії; 

–  формування  навичок  аналізувати  реальні  економічні  процеси  і

приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем; 

– аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як підґрунтя для

функціонування різних сучасних господарських систем;
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–  розкриття  закономірностей  суспільного  відтворення,  економічного

зростання та циклічних коливань в економіці;

– формування сучасного економічного мислення та світогляду студентів,

адекватного ринковим відносинам.

Предметом дослідження курсу «Економікс» є основоположні економічні

категорії, економічні закони та принципи функціонування економічних систем;

економічні відносини та дії людей, спрямовані на ефективне господарювання в

умовах обмежених економічних і природних  ресурсів.

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі 

Курс  «Економікс»  є  вихідною дисципліною,  знання,  здобуті  під  час  її

вивчення,  є  теоретичним  і  методологічним  підґрунтям  для  подальшого

опанування фундаментальними і галузевими економічними дисциплінами.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів.

1. Проблеми і протиріччя в макроекономіці. 2. Взаємодія основних елементів

ринкової економіки на національному та світовому рівні. 

У результаті вивчення курсу студенти мають

знати: 

– загальні ознаки формування та функціонування економічної системи та

її елементів;

– основні закони функціонування і розвитку суспільного виробництва;

– концептуальні засади ринкової економіки;

–  актуальні  соціально-економічні  проблеми,  причини їх виникнення та

наслідки,

уміти: 

– узагальнювати та аналізувати економічні явища та процеси; 

–  застосовувати  різні  методи  дослідження:  від  наукової  абстракції,

аналізу  та  синтезу  до  математичного  моделювання  економічних  процесів  і

явищ; 

– сформувати незалежне економічне мислення, потрібне для ефективної

практичної діяльності в умовах ринкової економіки;
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–  використовувати  отримані  знання  під  час  вирішення  соціально-

економічних проблем.

Методичні  вказівки  щодо  виконання  контрольних  робіт  з  навчальної

дисципліни «Економікс» містять рекомендації щодо написання та оформлення

контрольної роботи, перелік завдань для її виконання. У цих вказівках також

наводяться питання до екзамену з навчальної дисципліни.
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з навчальної дисципліни «Економікс» складається з

теоретичної частини (трьох питань) та практичної частини (двох задач) і має

продемонструвати ступінь опанування студентом матеріалу певних тем курсу,

вміння  самостійно  опрацювати  літературу,  осмислити  і  систематизувати

матеріал,  дати  чітку  і  стислу  відповідь  на  поставлені  питання.  Під  час

написання  контрольної  роботи  висвітлення  теоретичних  питань  обов’язково

має  завершуватись  висновками,  списком  літератури.  Розв’язки  задач  мають

супроводжуватись поясненнями, формулами і висновками.

Вибирати  варіант  контрольної  роботи  потрібно  за  останньою  цифрою

номера  залікової  книжки.  Контрольна  робота  оформлюється  на  аркушах

формату А4 та має становити за обсягом 15–20 сторінок рукописного тексту

або  друкованого  тексту  шрифтом  Times  New  Roman  14  pt з  полуторним

відступом  між  рядками,  поля:  2  см.  Зразок  оформлення  титульної  сторінки

контрольної роботи надано в додатку А. 

Контрольна робота має містити такі складові:

– титульну сторінку;

– зміст контрольної роботи;

– теоретичну частину відповідно до плану;

– практичну частину;

– список використаної літератури.

Заголовки  пунктів  плану  контрольної  роботи  необхідно  розміщувати

посередині рядка та друкувати чи писати їх великими літерами, крапка в кінці

заголовка  не  ставиться,  заголовок  не  підкреслюється.  У  заголовку  не

допускається перенос слів.

Відстань між заголовками та попереднім або наступним текстом має бути

не менше двох рядків.
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Нумерація  сторінок  контрольної  роботи  має  бути  наскрізною.  Вона

виконується арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки. Першою

сторінкою є титульна, на ній номер не проставляється.

Зміст  розміщується  на  другій  сторінці,  на  цій  сторінці  ставиться

нумерація,  тобто  цифра  2.  У  змісті  послідовно  відображаються  початкові

сторінки кожного пункту плану. Слід підкреслити, що назви пунктів плану в

змісті й тексті мають співпадати.

Використання  в  роботі  цитат  має  супроводжуватись  посиланням  на

джерела.  Список використаної літератури наводиться в кінці роботи. Список

літератури оформлюється мовою оригіналу, в алфавітному порядку, нумерація

джерел має бути наскрізною.

Контрольна робота подається студентом на кафедру обліку і фінансів для

перевірки  викладачем  не  пізніше  ніж  за  2  тижні  до  початку  заліково-

екзаменаційної сесії.

Захист контрольної роботи проводиться згідно з розкладом занять. У разі

несвоєчасного надання контрольної роботи студент може бути не допущений

до складання екзамену у встановлені терміни. Без захисту контрольної роботи

студент не допускається до складання екзамену. У разі наявності недоліків у

виконанні контрольної роботи її повертають студенту для доопрацювання.

Контрольна робота виконується українською мовою.
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2 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

2.1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Варіант 1

1.  Предмет  і  функції  економічної  теорії.  Економічні  категорії,  закони  та

принципи.

2. Методика розрахунку основних макроекономічних показників.

3. Раціональний споживчий вибір, підходи до його визначення.

Література:  [1, с. 7–17; 2, с. 7–23; 3, с. 5–25; 4, с. 9–74; 5, с. 9–39; 7,

с. 17–24; 9, с. 9–41; 13, с. 9–19].

Варіант 2

1. Економічні потреби: сутність та класифікація. Закон зростання потреб.

2. Економічні цикли та їх види. Нециклічні коливання економіки.

3. Попит і пропозиція: поняття, закон, еластичність. Ринкова рівновага.

Література: [1, с. 22–25; 3, с. 29–48; 4, с. 226–264; 5, с. 39–77; 7, с. 43–

48; 9, с. 62–94; 11, с. 52–66; 12, с. 251–264; 18, с. 60–86].

Варіант 3

1. Економічні інтереси: сутність, суб’єкти, основні види.

2. Економічне зростання:  зміст,  типи,  чинники.  Сучасні  моделі  економічного

зростання, їх характеристика.

3. Конкуренція: зміст, види і форми.

Література: [4, с. 27–32; 6, с. 25–32, 465–473; 7, с. 22–25; 9, с. 25–30; 10,

с. 19–27, 42–52; 12, с. 218–235; 13, с. 12–16, 307–316].

Варіант 4

1. Економічна система: поняття, основні її структурні елементи та типи.

2. Економічна сутність грошового ринку. Грошова маса та грошова база.

3. Монополія, особливості функціонування.

Література: [1, с. 38–46; 2 с. 246–259; 3, с. 97–102; 4, с. 206–226; 7, с. 79–

81; 9, с. 94–119; 10, с. 204–228; 16, с. 54–79].
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Варіант 5

1. Зародження і розвиток економічної теорії, її основні напрями й школи.

2. Інфляція як макроекономічне явище. Причини виникнення, основні види та

наслідки інфляції.

3. Витрати виробництва: сутність, класифікація та графічний аналіз.

Література:  [1, с. 29–34; 6, с. 135–174; 7, с. 49–55; 13, с. 100–128; 23,

с. 119–138; 25, с. 73–88].

Варіант 6

1. Власність як економічна категорія. Типи, форми та види власності.

2. Ринок робочої сили. Умови рівноваги ринку праці.

3. Корисність. Закон спадної граничної корисності. Рівновага споживача.

Література: [1, с. 85–90; 3, с. 327–353; 4, с. 451–464; 5, с. 259–269; 7, с. 

100–104; 10, с. 422–445; 11, с. 286–311; 12, с. 52–70].

Варіант 7

1. Аграрні відносини та їх особливості.  Форми господарювання в сільському

господарстві.

2. Доходи, їх види та джерела формування.

3. Прибуток, норма прибутку та фактори, що впливають на їх величини.

Література:  [1, с. 53–59; 2, с. 216–246; 3, с. 186–211; 4, с. 291–308; 5,

с. 204–242; 7, с. 70–79; 15, с. 87–104; 18, с. 132–144].

Варіант 8

1. Основні форми міжнародних економічних відносин, їх характеристика.

2. Споживання  в  структурі  доходу.  Теорії  споживання.  Заощадження  як

необхідний елемент у структурі доходів. 

3. Ринок: сутність, структура та функції.

Література: [1, с. 38–46; 2 с. 246–259; 3, с. 97–102; 4, с. 206–226; 7, с.

79–81; 9, с. 94–119; 10, с. 204–228; 16, с. 54–79].

Варіант 9

1. Сутність земельної ренти, її види та механізм створення.
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2. Зайнятість  та  безробіття.  Соціальний  захист  безробітних.  Політика

зайнятості.

3. Характеристика ринкової інфраструктури.

Література:  [1, с. 85–90; 3, с. 327–353; 4, с. 451–464; 5, с. 259–269; 7,

с. 100–104; 10, с. 422–445; 11, с. 286–311; 12, с. 52–70].

Варіант 10

1. Міжнародна торгівля та теорії міжнародної торгівлі.

2. Пропозиція грошей та попит на гроші. 

3. Сутність, види і функції цін.

Література:  [1, с. 110–131; 2, с. 74–79; 3, с. 303–327; 4, с. 424–451; 5,

с. 272–284; 9, с. 245–258; 10, с. 474–496; 11, с. 311–343; 12, с. 127–217; 17, с. 6–

27, 183–233; 18, с. 257–280; 19, с. 60–64].

2.2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Варіант 1

1. Упродовж місяця фірма виробляє 2000 одиниць продукції та продає її

за ціною 35 грошових одиниць. Явні витрати фірми становлять 25000 грошових

одиниць,  а  економічні  витрати  –  40000  грошових  одиниць.  Знайдіть

бухгалтерський прибуток, неявні витрати та економічний прибуток фірми.

2. Реальний ВВП у звітному році склав 1180 млрд. дол., а потенційний

ВВП  –  1255  млрд.  дол.  Розрахуйте  фактичний  рівень  безробіття,  якщо

природній рівень безробіття дорівнює 5 %.

Варіант 2

1.  Споживач витрачає  весь  свій  доход у  2000 грн.  на  придбання  двох

товарів  –  X  і Y.  Ціна  одиниці  Х  =  100  грн.,  ціна  одиниці  Y  =  200  грн.

Початковий оптимальний споживчий кошик (Е1) складається з 12 одиниць Х і 4

одиниць Y. З підвищенням ціни товару Х до 200 грн. за одиницю споживач

обирає  інший оптимальний кошик (Е2),  який  включає  4  Х і  6  Y.  Подальше

зниження ціни товару Х до 50 грн. за одиницю знов змінює вибір споживача,
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його новий кошик (Е3) включає 20 Х і 5 Y. Проілюструйте графічно зміни у

стані рівноваги споживача. Побудуйте криву «ціна-споживання», а на її основі

– криву індивідуального попиту споживача на товар Х.

2. 2016 року номінальний ВВП склав 300 млрд. дол. Через рік дефлятор

ВВП  збільшився  в  1,2  рази,  а  реальний  ВВП  зріс  на  10  %.  Розрахуйте

номінальний ВВП 2017 р.

Варіант 3

1. Функція попиту на товар задається рівнянням QD = 4750 – 35P, функція

пропонування:  QS =  1600+10P.  Побудуйте  графіки  попиту  та  пропонування,

визначте рівноважні ціну (грн.) та обсяг продажу (шт.). Що відбудеться, якщо

на  цей  товар  урядом  буде  встановлена  фіксована  ціна  90  грн.?  Ситуацію

зобразіть графічно. Порівняйте сукупний виторг продавця за обох значень ціни.

2.  Торік  потенційний  ВВП  склав  4000  гр.  од.,  криву  сукупного  попиту

описувало рівняння AD=3300–5р. У поточному році потенційний ВВП зріс на

2 %,  крива  сукупного  попиту  набула  вигляду  AD  =3300–6р.  Необхідно

визначити рівень інфляції.

Варіант 4

1. Споживач витрачає свій бюджет у 2000 грн на придбання товару Х та Y.

Ціна одиниці Х – 100 грн, ціна одиниці Y – 40 грн. Побудуйте бюджетну лінію

споживача. Як зміниться бюджетна лінія споживача, якщо бюджет споживача

зменшиться удвічі?

2.  В  економіці  виробляють  та  споживаються  2  продукти:  А  і  Б.

Використовуючи  наведені  дані,  визначте  індекс  споживчих  цін  у  2017  р.,

приймаючи за базовий 2016 р.

Рік Товар А
обсяг

продажу
Ціна

Товар Б
обсяг

продажу
Ціна

2016 300 20 500 10
2017 250 6 1000 20

Варіант 5
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1.  Попит  населення  на  картоплю  описується  наступними показниками

еластичності:  6,0P
dE ;  8,0I

dE , де  P
dE – еластичність попиту за ціною,  I

dE –

еластичність попиту за доходом. У наступному році загальний рівень цін не

зміниться, доходи населення збільшилися на 4 %, а ціна картоплі збільшиться

на 5 %. Розрахуйте, на скільки відсотків зміниться попит.

2. Економіка країни характеризується показниками: фрикційне безробіття

– 6 млн. чол., циклічне безробіття – 8 млн. чол., чисельність зайнятих – 180 млн.

чол., загальна чисельність населення – 400 млн. чол., потенційний ВВП – 2000

млрд.  грн.  Визначте  природний  та  циклічний  рівні  безробіття.  Підрахуйте

відставання фактичного ВВП від потенційного в абсолютному та відносному

вираженні.

Варіант 6

1. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом для неякісного товару Х

дорівнює 1,5, а середньомісячний обсяг покупок дорівнює 1000 шт. Яким стане

середньомісячний  обсяг  покупок  товару  Х,  якщо  за  незмінних  інших  умов

доходи споживачів зменшаться на 20 %.

2. Розрахувати валовий внутрішній продукт за видатками, якщо споживчі

видатки складають 42 млн.  дол.;  державні  видатки –  9  млн.  дол.;  експорт –

11 млн. дол.; валові приватні внутрішні інвестиції – 13 млн. дол.; імпорт – 23

млн. дол.

Варіант 7

1. Споживач робить вибір між двома товарами Х та Y. Граничну корисність

кожного з них для споживача наведено в таблиці:

Одиниця товару MUX MUY

1 100 240
2 80 200
3 70 180
4 60 160
5 50 120
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Яку  кількість  кожного  з  товарів  купить  раціональний  споживач,  якщо

його денний бюджет становить 100 грош. од., а ціни товарів Х та Y відповідно

10 грош. од. і 20 грош. од.?

2.  Розрахувати  валовий  внутрішній  продукт  за  виробничим  методом,

якщо валовий випуск складає 21 млрд. грн.; непрямі податки – 3,7 млрд. грн.;

субсидії – 2,5 млрд. грн.; матеріальні витрати – 11 млрд. грн.

Варіант 8

1.  Менеджер  загубила  звітність  щодо  витрат  фірми.  Її  колеги

спільними зусиллями  змогли відновити лише декілька цифр. Розрахуйте

всі дані таблиці:

Q FC AFC AVC VC ATC MC TC
0 0
1 20 40
2 40 16
3 60 1920
4 80 30,25
5 100 4 37,8

2. Відомо, чисельність економічно активного населення – 30 млн. чол., на

фрикційне та структурне безробіття припадає 700 тис. чол., а недовиробництво

ВВП,  розраховане  згідно  із  законом  Оукена,  складає  9  відсотків.  Визначте

рівень безробіття в країні.

Варіант 9

1.  Попит  на  товар  описується  рівнянням  QD = 150  –  3Р,  а  пропозиція

товару  рівнянням  QS = -10 + 2Р, де QS – обсяг  пропозиції  товару,  млн.  шт., QD

– обсяг попиту на товар, млн. шт., Р – ціна товару, тис. грн. Побудуйте криві

попиту і пропозиції. Знайдіть рівноважні ціну і кількість товару. За умови, що

уряд установив фіксовану ціну на товар на рівні 30 тис. грн., визначте обсяг

дефіциту  або  надлишку  на  ринку.  Проаналізуйте,  як  зміниться  споживання

продукції у випадку 20 % підвищення ціни.

2.  Розрахуйте  норму  обов’язкових  резервів,  якщо  внаслідок  приросту

вкладів у банк на суму 10000 грн. під впливом депозитного мультиплікатора

грошова маса в обігу зросла на 250000 грн.
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Варіант 10

1. Споживач купує два товари А і В та витрачає на їх купівлю 1600 грн.

Можливі набори цих товарів наведені в таблиці:

Товар/

набори

С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 С9 С10

А 10 12 14 17 20 25 30 37 43 50
В 40 35 30 25 20 16 14 12 10 8

Ціна товару А – 32 грн., товару В – 50 грн. На підставі наведених даних:

1)  побудуйте  криву  байдужості  та  бюджетну  лінію  споживача,

відобразивши товар А на осі ОХ, товар В – на осі ОУ;

2)  визначте,  який  набір  товарів  А  і  В  відповідає  правилам  рівноваги

споживача;

3) відобразіть на графіку та проаналізуйте ситуації:

а) дохід споживача зменшився на 240 грн.;

б) ціна товару збільшилась на 8 грн;

4) як буде виглядати крива байдужості, якщо споживач відмовиться від

купівлі товару В? Відповідь проілюструйте.

2.  Завдяки  мультиплікативному  ефекту  150  млн.  грн.  державних

капіталовкладень збільшили сукупний попит на 750 млн. грн. Якою є гранична

схильність до споживання у національній економіці?
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3 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Навести основні напрями та школи економічної теорії.

2. Розкрити предмет, об’єкт і функції навчальної дисципліни.

3. Навести методи економічної теорії, економічні закони та категорії.

4. Розкрити місце економічної теорії в системі наук.

5. Розкрити сутність, класифікацію та закон зростання економічних потреб.

6. Обмеженість економічних ресурсів, кривої виробничих можливостей.

7. Охарактеризувати поняття економічної системи, навести основні її типи.

8. Указати особливості переходу від планової до ринкової економіки.

9. Охарактеризувати сутність та основні види економічних інтересів.

10. Розкрити сутність суб’єктів, об’єкти та види власності.

11. Розкрити характеристику основних типів ринкових структур.

12. Охарактеризувати зміст, види і форми конкуренції.

13. Навести особливості функціонування та види монополії.

14. Розкрити поняття, закон, еластичність попиту.

15. Розкрити поняття, закон, еластичність пропозиції.

16. Розкрити раціональний споживчий вибір, підходи до його визначення.

17. Розкрити сутність витрат виробництва та їх класифікацію.

18. Охарактеризувати сутність доходу, його види та резерви зростання.

19. Навести визначення прибутку, його види та функції.

20. Розкрити сутність ціни, методів та чинників ціноутворення.

21. Основні фази економічного циклу та теорії циклічного розвитку.

22. Розкрити сутність ринку праці та заробітної плати.

23. Охарактеризувати поняття зайнятості та безробіття, навести їх форми.

24. Розкрити сутність та основні види інфляції.

25. Навести основні макроекономічні показники та методику їх розрахунку.

26. Охарактеризувати основні форми міжнародних економічних відносин.

27. Навести особливості фіскальної політики та її види.

28. Розкрити сутність і класифікацію глобальних проблем. 

29. Розкрити поняття та види грошово-кредитної політики держави.

30. Розкрити сутність та чинники економічного зростання.
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4 ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

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

                         GNP = C + Ig + G + NE,                                         (4.1)

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

інвестиції; G – державні витрати; NE – чистий експорт: NE = Е – Z; Е – експорт;

Z – імпорт.

2. Розрахунок ВНП за доходами (розподільний метод):

                     GNP = W + R + i + p + A + Tk,                                 (4.2)

p = p1+p2                                                           (4.3)

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

p1 – корпоративний прибуток; p2 – некорпоративний прибуток; A – амортизація;

Tk – непрямі податки.

3. Розрахунок ВВП (GIP):

GIP = GNP – NE.                                               (4.4)

4. Чистий національний продукт (NNP):

NNP = GNP – A.                                                (4.5)

5. Національний дохід (NJ):):

NJ = NNP – Tn,                                             (4.6)

        NJ = W + R + i + p.                                            (4.7)

6. Особистий дохід (PJ):):

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

нерозподілений прибуток + трансфертні платежі              (4.8)

7. Дохід кінцевого використання (DJ):):

DJ = PJ – Tind,                                             (4.9)

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,  у наслідок чого допомагає порівняти та привести
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номінальний  GIP  до  його  реального  значення.  Дефлятор  також

використовується для визначення рівня інфляції.

Def GIP = %100
.

. 
реал

номін

GIP

GIP
.                                   (4.10)

9. На основі реального GIP обчислюється темп зростання фізичного обсягу

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

Темп приросту (∆Т): 

∆Т = %100
0

0 


Y

YYt ,                                         (4.11)

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

Темп зростання (Т):

Т = %100
0


Y

Yt .                                         (4.12)

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

M*V = P*Q,                                                 (4.13)

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

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

Слід ураховувати, що грошова маса (М) = грошовому агрегату (М3);

М0 = готівка; М1 = М0 + сума вкладів до запитання; 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.                                                  (4.14)

12. Функція споживання:

C = Co + MPC*Y,                                      (4.15)

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

MPC =  ∆C/∆Y,                                          (4.16)

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

13. Функція заощадження:

18



                                        S = - Co + (1 – MPC)*Y.                            (4.17)

14. Гранична схильність до заощадження (MPS): 

1-й метод 

MPS = ∆ S/∆Y,                                         (4.18)

де ∆S – приріст заощаджень.                                                                                     

2-й метод 

MPS + MPС = 1.                                       (4.19)

15. Мультиплікатор інвестицій (mi) показує, у скільки разів зростає дохід за

певного зростання інвестицій:

I

GNP
mi




 .                                                    (4.20)

Мультиплікатор інвестицій можна показати через граничну схильність до

споживання або заощадження: 

МРС
mi




1

1
,  або   

МРS
mi

1
 .                                      (4.21)

Державні витрати впливають на сукупний попит аналогічно інвестиціям і

подібно  до  інвестицій  мають  мультиплікативний  ефект.  Мультиплікатор

державних витрат  (  mG) засвідчує,  як змінюється обсяг GNP унаслідок зміни

державних витрат:

G

GNP
mG




 ,                                                     (4.22)

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

Мультиплікатор  податків  (mT) 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
mT 




 ,                                              (4.23)

де ∆Т – зміна податків.

19



16. Темп інфляції (∆P) – показує, прискорилася чи уповільнилася інфляція

за певний період:                     

%100
1

1 







t

tt

P

PP
Р ,                                          (4.24)

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

17. Рівень цін визначається індексами цін:

%100
p

n

GNP

GNP
і ,                                              (4.25)

де GNPп – рівень цін поточного року; GNPр – рівень цін базового року.

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

R = L + F,                                                            (4.26)

де L – працюючі; F – безробітні.

Рівень фактичного безробіття (U):):

               %100
R

F
U                                               (4.27)

19. Закон Оукена відображає взаємозалежність між ринком благ і ринком

праці. Він описує залежність між короткостроковим рухом реального  GNP та

змінами рівня безробіття (U):):

 ),(%100 pf
p

fp UU
Y

YY



                                 (4.28)

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

виробництва (уважають обсяг виробництва за умови повної зайнятості);

U):f – фактичний рівень безробіття; U):p – 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 %).

20. Торговельний баланс (ТБ) – це різниця вартісних обсягів експорту та

імпорту товарів і послуг:

                                                           ТБ = Е – Z, (4.29)
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де Е – експорт; Z – імпорт.

21.  Торговельний  оборот  (ТО)  –  сума  вартісних  обсягів  експорту  та

імпорту товарів і послуг:

                                                           ТО = Е + Z. (4.30)

22. Залежність між граничною (MU) та загальною (TU) корисністю:

1 nnn TUTUMU .                                               (4.31)

23.  Умовою  максимізації  корисності  є  ситуація,  яка  визначається

рівністю:

n

n

P

MU

P

MU

P

MU


2

2

1

1  ,                                              (4.32)

де Р – ціна товару.

24. Рівняння бюджетного обмеження (В):

В = Рх * Х + Рy * Y,                                                      (4.33)

де Рх, Рy – ціна товару X, Y;    X, Y – кількість товару X, Y.

25. Еластичність попиту за ціною лінійна (Ep): 

1

1

Q

Р

ΔPP

ΔPQ
Е  .                                                                (4.34).

26. Еластичність попиту за ціною дугова (Ed):



























21

21

12

12

QQ

PP

PP

QQ
Ed                           (4.35) .

27. Еластичність попиту за доходом (EB):

Eв = ΔP Q (%) /ΔP В (%)  = ( ΔP Q /ΔP В) * ( В1 + В2 / Q1 +  Q2  ),     (4.36)

де В1, В2 – зміна доходу споживача.

28. Перехресна еластичність попиту (Exy):

Eху = ΔP QX (%) /ΔP Ру (%)  = ( ΔP Qx /ΔP Ру  ) * ( Ру1 +   Ру2 / Qx1 + Qx2 ),    (4.37)

де Ру1, Ру2 –зміна ціни товару У.

29. Граничний продукт (МР):                 

МР = ∆ТР/∆F (L,K).                                               (4.38).

30. Середній продукт (АР):                      

АР = ТР/F (L,K).                                                      (4.39)

31. Сукупні витрати: 

21



TC = FC + VC.                                                        (4.40).
32. Граничні витрати: 

MC = Q

TC




, або MC = TCi – TCi-1/ Qi – Qi-1.                     (4.41)

33. Середні витрати: 

ATC = Q

TC
.                                                           (4.42)

34. Середні постійні витрати:

AFC = Q

FC
.                                                            (4.43)

35. Середні змінні витрати:  

AVC = Q

VC
.                                                            (4.44)

36. Загальний (сукупний, валовий) дохід:  

QPTR  .                                                (4.45)

37. Бухгалтерський прибуток:

BCTRBP  ,                                                        (4.46)

де ВС – бухгалтерські витрати. 

38. Економічний прибуток: 

ЕР = TR – TC.                                                         (4.47)

39. Поточна дисконтована вартість (PV):

PV = FV / (1 + r)t,                                                   (4.48)

де FV – майбутня вартість; r – ставка дисконтування (позичковий відсоток);

t – кількість років (період).

40. Чиста поточна вартість інвестиційного проекту (NPV):

NPV = ∑ (Pt / (1+r)t) – I ,                                        (4.49)

де Pt – річні доходи (надходження від реалізації проекту); I – сума інвестицій

(капіталу, вкладеного у проект).

Якщо NPV > 0, то проект вигідний.
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою

шкалою (таблиця 1), яка у відомості обліку успішності доповнюється оцінками

за  національною  системою,  і  за  Європейською  кредитно-трансферною

системою – ЕСТS.

Таблиця 1 – Оцінювання знань студентів за 100-бальною рейтинговою 

шкалою

Шкала оцінок
Оцінка за національною

шкалою
Проміжок за

накопичувальною
бальною шкалою

Оцінка ЕСТS
Екзамен Залік

Відмінно

Зараховано

90–100 А Відмінно

Добре
82–89 В Дуже добре
74–81 С Добре 

Задовільно
64–73 D Задовільно 
60–63 Е Достатньо 

Незадовільно Не
зараховано

35–59 FX
Незадовільно
(дозволяється

перескладання)

1–34 F
Неприйнятно

(повторне вивчення
дисципліни)

Формою  підсумкового  контролю  знань  з  навчальної  дисципліни

«Економікс» є екзамен.

Для допуску до екзамену студент повинен виконати контрольну роботу

згідно з вибраним варіантом (максимальна кількість балів – 80) (табл. 2).

Таблиця 2 – Оцінювання виконання контрольної роботи

1. Своєчасність подання на кафедру 0–5 балів
2. Оформлення контрольної роботи 0–5 балів

3.
Повнота  розкриття  змісту  теоретичного  завдання  та
розв’язання задач

0–50 балів

4.
Дотримання стандартів оформлення бібліографічного
опису у списку джерел

0–5 балів

5. Захист контрольної роботи 0–15 балів
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Розподіл балів відповідно до рівня знань студента за складання екзамену

наведено в таблиці 3.

Таблиця – 3 Оцінювання рівня знань студента за складання екзамену

Рівень знань Кількість балів
(20 балів)

Критерій оцінювання – це рівень розкриття
питань білета

Відмінний 20 90–100 %
Дуже добрий 18 80–89 %

Добрий 15 65–79 %
Задовільний 12 50–64 %
Мінімальний 9 25–49 %

Незадовільний 0 0–24 %

Критерії оцінювання знань під час складання екзамену

20  балів  (відмінно)  –  студент  дає  обґрунтовані,  глибокі  й  теоретично

правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати

порівняльний  аналіз  різних  теорій,  концепцій,  робити  логічні  висновки  й

узагальнення;  здатність  висловлювати та  аргументувати  власне ставлення  до

альтернативних  поглядів  на  певне  питання;  використовує  фактичні  та

статистичні  дані,  які  підтверджують  тези  відповіді  на  питання;  демонструє

знання підручників, лекційного курсу; задачі роз’язано правильно.

15–18 балів (добре) – студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог,

наведених вище, але в розкритті змісту питань допустив незначні помилки у

формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу; питання

викладене недостатньо глибоко, у стислій формі; задачі роз’язано правильно,

але без достатніх пояснень.

9–12 балів (задовільно) – студент у цілому володіє знанням матеріалу на

рівні вимог,  наведених вище, але в розкритті  змісту питань допустив окремі

суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового

матеріалу,  посиланні  на  конкретні  періоди  та  дати;  питання  викладене

неглибоко,  у  занадто  стислій  формі,  під  час  розв’язання  задач  допущені

помилки.

0 балів (незадовільно) – студент не відповідає на поставлене питання або

відповідає неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає

смислу питання та свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Задачі

роз’язано неправильно, або вони взагалі відсутні.
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	16. Темп інфляції (∆P) – показує, прискорилася чи уповільнилася інфляція за певний період:
	, (4.24)
	де Pt – рівень цін у поточному періоді; Pt-1 – рівень цін у попередньому періоді.




