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ВСТУП

Успішний  розвиток  економіки  країни  є  запорукою  благополуччя

громадян, гарантією соціальної стабільності в суспільстві. Економіка – це сфера

господарського  життя,  це  сукупність  економічних  суб’єктів,  кожний  з  яких

виконує певні економічні та суспільні функції. Від стану і розвитку економіки

залежить  стабільність  у  політичній  сфері,  соціальній,  екологічній  і,  таким

чином, забезпечується добробут людей. Практичні економічні дії визначаються

знаннями економічної теорії, її  основних законів і принципів, які розвивають

економічну  систему  в  бажаному  напрямі,  адже  опанування  економічною

теорією дозволяє  виробити  певну  техніку  мислення  і,  за  висловом відомого

англійського  економіста  Дж.  Кейнса,  «….допомагає  робити  принципові  та

правильні висновки…».

Навчальна  дисципліна  «Економічна  теорія»  є  теоретико-прикладною

навчальною  дисципліною.  У  теоретичному  аспекті  вона  дозволяє  студентам

оволодіти знаннями щодо основних принципів і закономірностей економічного

життя країни, у прикладному – набути базових положень з методик аналізу та

розрахунку мікроекономічних і макроекономічних показників.

Мета навчальної дисципліни полягає у  формуванні у студентів цілісної

системи знань про загальні закономірності господарського життя, формування

у  них  логіки  економічного  мислення  і  економічної  культури,  обґрунтовані

рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з майбутньою практичною

діяльністю.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

– пізнання економічної теорії як науки, її предмета, методів і функцій;

– визначення основного змісту сучасних шкіл економічної теорії; 

– формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати

обґрунтовані рішення з економічних проблем; 

–  аналіз  закономірностей  розвитку  ринкової  економіки  як  підґрунтя

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 вивчення  навчальної  дисципліни  «Економічна  теорія»

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 навчальної дисципліни у навчальному процесі 

Економічна  теорія  є  вихідною  навчальною  дисципліною.  Знання,

отримані під час її вивчення, є теоретичним і методологічним підґрунтям для

подальшого  опанування  фундаментальними  і  галузевими  економічними

дисциплінами.

Вивчення  навчального  курсу  побудовано  на  системному  підході  та

складається  з  таких  змістових  модулів:  основи  економічної  теорії,

макроекономіка, мікроекономіка.

За підсумками  вивчення навчального курсу студенти складають екзамен.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати: 

− загальні ознаки формування та функціонування економічної системи та

її елементів;

− основні закони функціонування і розвитку суспільного виробництва;

− концептуальні основи ринкової економіки;

− основні макроекономічні теорії, концепції, моделі;

− основні макроекономічні показники та поняття;

− методику  розрахунків  та  аналізу  основних  макроекономічних

показників;

− принципи раціональної поведінки мікросистем на ринках;

− термінологію та основні засоби мікроекономічного аналізу;
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− 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;

−  аналізувати  макроекономічну  ситуацію  в  державі  за  системою

відповідних макроекономічних показників;

−  використовувати  методологічний  інструментарій  для  визначення

макроекономічних показників, їх аналізу та прогнозування;

− застосовувати  прийоми  мікроекономічних  досліджень  для  аналізу

ефективності функціонування самостійних господарських систем;

 −  самостійно  виконувати  техніко-економічні  розрахунки,  пов’язані  з

обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистеми;

 −  використовувати  отримані  знання  для  розв’язання  соціально-

економічних проблем.

Методичні  вказівки  щодо  виконання  контрольних  робіт  з  навчальної

дисципліни  «Економічна  теорія»  містять  рекомендації  щодо  написання  та

оформлення контрольних робіт,  перелік  завдань  для  виконання  контрольних

робіт.  У  даних  вказівках  також наводять  питання  до  екзамену  з  навчальної

дисципліни.
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

У  процесі  вивчення  навчального  курсу  «Економічна  теорія»  студенти

виконують контрольну роботу.

Контрольна  робота  складається  з  теоретичної  частини  (двох  питань)  і

практичної  частини  (задачі).  Вони  повинні  продемонструвати  ступінь

опанування  студентом  матеріалу  певних  тем  навчального  курсу,  уміння

самостійно  опрацювати  літературу,  осмислити  і  систематизувати  матеріал,

надати  чітку  і  стислу  відповідь  на  поставлені  питання.  Під  час написання

контрольної роботи висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу,

але  обов’язково  повинно  завершуватись  висновками,  списком  літератури.

Розв’язання  задачі  повинні  супроводжуватись  поясненнями,  формулами  і

висновками.

Вибирати  варіант  контрольної  роботи  потрібно  за  двома  останніми

цифрами номера залікової книжки (табл. 1).

Контрольну роботу оформляють на аркушах форматом А4 (теоретична

частина  повинна  становити  за  обсягом  12–15  сторінок  друкованого  тексту

шрифтом Times New Roman 14 pt з полуторним відступом між рядками, поля:

2 см). Зразок оформлення титульної сторінки надано в додатку А.

Таблиця 1
Порядок вибору варіанта

Дві останні цифри №
залікової книжки

Варіант Дві останні
цифри № залікової

книжки

Варіант

01,21,41,61,81 1 11,31,51,71,91 11
02,22,42,62,82 2 12,32,52,72,92 12
03,23,43,63,83 3 13,33,53,73,93 13
04,24,44,64,84 4 14,34,54,74,94 14
05,25,45,65,85 5 15,35,55,75,95 15
06,26,46,66,86 6 16,36,56,76,96 16
07,27,47,67,87 7 17,37,57,77,97 17
08,28,48,68,88 8 18,38,58,78,98 18
09,29,49,69,89 9 19,39,59,79,99 19
10,30,50,70,90 10 20,40,60,80,00 20
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Контрольна робота повинна містити такі складові:

− титульну сторінку;

− зміст контрольної роботи;

− теоретичну частину;

− практичну частину;

− список використаної літератури.

Заголовки  пунктів  плану  контрольної  роботи  необхідно  розміщувати

посередині  рядка  та  друкувати  чи  писати  їх  великими  літерами,  при  цьому

крапка  в  кінці  заголовка  не  ставиться,  заголовок  не  підкреслюється.  У

заголовку не допускається перенос слів. Відстань між заголовками і попереднім

або наступним текстом повинна бути не менше двох рядків.

Нумерація сторінок контрольної роботи повинна бути наскрізною. Вона

виконується арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки. Першою

сторінкою є титульна, на ній номер не проставляється.

Зміст розміщують 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

повинні співпадати.

Використання в роботі цитат повинно супроводжуватися 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  або  надсилається  студентом  на  кафедру

обліку  і  фінансів  (39600,  Полтавська  обл.,  м.  Кременчук,  вул.

Першотравнева 20,  КрНУ імені  Михайла Остроградського,  корпус № 5,  ауд.

5510) 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 в установлені терміни. Без захисту контрольної роботи

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

виконанні контрольної роботи її повертають студенту для доопрацювання.

Контрольну роботу виконують українською мовою.
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2 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

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

2. Зміст фіскальної політики: мета, види та інструменти.

3. Задача 1 з мікроекономіки.

Література:  [21, с. 648–677; 22, с. 5–9; 26, с. 93–97; 33, с. 13–36; 35,

с. 9–36, с. 144–156].

Варіант 2

1. Форми організації суспільного виробництва, їх характеристика.

2. Сукупна та гранична корисність. Процес споживання і динаміка зміни

сукупної та граничної корисності. Перший та другий закони Госсена.

3. Задача 11 з макроекономіки, варіант 1.

Література:  [23, с.187-208; 28, с.22-32; 29, с.225-240; 32, с.136-150; 34,

с.150-179, 507-541; 38, с.94-136; 39, с.118-124; 41, с.62-73].

Варіант 3

1. Виробничі  можливості  суспільства  і  продукт  виробництва.  Крива

виробничих можливостей, її графічний аналіз.

2. Макроекономічна політика у відкритій економіці.

3. Задача 2 з мікроекономіки.

Література: [21, с.302-329; 22, с.288-321; 26, с.25-31; 33, с.645-674; 35,

с.476-515; 46, с.449-466].

Варіант 4

1.  Економічна  система:  сутність,  структурні  елементи  і  критерії

класифікації.

2.  Праця  як  фактор  виробництва.  Пропонування  і  рівновага  на  ринку

праці.

3. Задача 11 з макроекономіки, варіант 2.

Література:  [23,  с.64-89;  28,  с.40-47;  29  с.225-240;  32,  с.136-150;  34,

с.149-165, 445-465; 38, с.144-174; 39, с.109-117; 41, с.87-95; 53, с.89-108].
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Варіант 5

1. Типи і еволюція економічних систем.

2. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит. Державний борг, структура

та економічні наслідки.

3. Задача 3 з мікроекономіки.

Література:  [21, с.402-434; 22, с.20-38, 288-321; 26, с.123-126, 137; 33,

с.57-104, 596-641; 35, с.402-434; 46, с.230-240].

Варіант 6

1. Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі.

2. Цінова  еластичність  попиту  і  пропозиції,  її  показники  та  чинники.

Практичне застосування теорії еластичності. 

3. Задача 12 з макроекономіки, варіант 1.

Література:  [23,  с.25-58,  96-120; 28,  с.69-80; 29,  с.280-290; 32,  с.160-

183; 34, с.72-94, 200-230; 39, с.46-67; 41, с.42-51; 53, с.52-68].

Варіант 7

1. Економічне зростання, його типи та чинники.

2. Номінальний і реальний ВВП. Індекс цін і дефлятор. Інфліювання та

дефліювання ВВП. ВВП і суспільний добробут.

3. Задача 4 з мікроекономіки.

Література: [21, с.424-459; 22, с.245-260; 26, с.153-158; 33, с.90-96, 557-

564; 35, с.366-401; 37, с.157-173].

Варіант 8

1. Рентні відносини і форми земельної ренти.

2. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

3. Задача 12 з макроекономіки, варіант 2.

Література:  [23,  с.25-58; 28,  с.53-62; 29,  с.280-290; 32,  с.160-183; 34,

с.101-132, 381-439; 39, с.98-108; 41, с.21-33; 53, с.34-51].

Варіант 9

1. Аграрна сфера виробництва та її особливості. Форми господарювання у

сільському господарстві.
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2.  Макроекономічна  нестабільність  і  нерівномірність  економічного

розвитку. Циклічні коливання та їх види.

3. Задача 5 з мікроекономіки.

Література:  [21,  с.499-535;  26,  с.273-279;  33,  с.108-140,  337-392;  35,

с.52-62; 37, с.253-295].

Варіант 10

1. Соціальні аспекти економічних відносин і роль держави у забезпеченні

соціального захисту.

2. Характерні риси та особливості поведінки олігополіста. Модель Курно.

3. Задача 13 з макроекономіки, варіант 1.

Література: [23, с.64-89; 28, с.22-32; 29, с.302-331; 30, с.83-97, 255-270;

32, с.202-212; 53, с.69-88].

Варіант 11

1. Ринок факторів виробництва і розподіл доходів.

2. Держава в системі макроекономічного регулювання.

3. Задача 6 з мікроекономіки.

Література:  [21,  с.336-381;  22,  с.76-108;  26,  с.123-127,153-158;  33,

с.143-176, 497-537; 35, с.98-140; 37, с.127-143].

Варіант 12

1. Економічні кризи, їх вплив на економіку.

2.  Оптимальний  вибір  і  зміна  ціни.  Побудова  кривої  індивідуального

попиту.

3. Задача 13 з макроекономіки, варіант 2.

Література:  [23,  с.161-165;  28,  с.139-148;  29,  с.302-331;  30,  с.104-

114,235-248; 32, с.202-212; 34, с.362-376; 39, с.92-97; 53, с.221-238].

Варіант 13

1. Міжнародні валютно-фінансові організації.

2.  Сутність  і  джерела  економічного  зростання.  Моделі  Р. Харрода–

Є. Домара, Р. Солоу.

3. Задача 7 з мікроекономіки.
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Література:  [21,  с.389-418;  22,  с.114-131,  329-347;  26,  с.123-126;  33,

с.212-241, 463-493; 35, с.141-181; 36, с.98-123; 46, с.470-486].

Варіант 14

1. Характеристика форм міжнародних економічних відносин.

2. Виробнича  функція  з  одним  змінним  фактором  та  її  графічне

зображення.  Правило  спадної  віддачі  (продуктивності)  змінного  фактора

виробництва.

3. Задача 14 з макроекономіки, варіант 1.

Література: [29, с. 354-378; 30, с. 141-151, 215-232; 32, с. 220-226; 34, с.

200-209, 337-349; 38, с. 372-387].

Варіант 15

1. Сутність витрат виробництва, їх класифікація та графічний аналіз.

2. Інфляція як макроекономічне явище. Антиінфляційна політика держави

та її значення для стабілізації економіки.

3. Задача 8 з мікроекономіки.

Література:  [26, с.137-142; 27, с. 201-211, 276-286; 33, с.213-218, 397-

458; 36, с.253-285].

Варіант 16

1. Прибуток, його сутність і структура. Норма прибутку.

2. Двофакторна виробнича функція. Ізокванта, карта ізоквант.

3. Задача 14 з макроекономіки, варіант 2.

Література:  [23,  с.96-120;  29,  с.354-378;  30,  с.128-138,  154-160;  32,

с.220-226; 34, с. 210-216; 39, с.60-67].

Варіант 17

1. Фіскальна політика і державний бюджет.

2.  Загальна  рівновага  на  ринках  товарів  і  послуг,  грошей  та  цінних

паперів. Модель IS–LM.

3. Задача 9 з мікроекономіки.

Література:  [21, с.543-605; 22, с.50-67, 138-156; 26, с.45-51; 33, с.244-

283, 425-440; 35, с.296-365].
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Варіант 18

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

принципи.

2. Ізокоста, карта ізокост. Оптимум виробника та мінімізація витрат.

3. Задача 15 з макроекономіки, варіант 1.

Література:  [23,  с.110-120;  29,  с.428-468;  30,  с.161-174,  196-200;  32,

с.230-238; 34, с.227-258].

Варіант 19

1. Економічна роль держави у ринковій економіці.

2. Зайнятість і безробіття. Соціальний захист безробітних.

3. Задача 10 з мікроекономіки.

Література: [22, с.163-174; 25, с.498-526; 26, с.64-67; 27, с.301-324; 33,

с.280-283; 45, с.217-230; 46, с.345-363].

Варіант 20

1. Характеристика основних типів ринкових структур.

2. Витрати  виробництва,  економічний  та  бухгалтерський  підходи  до  їх

визначення.

3. Задача 15 з макроекономіки, варіант 2.

Література: [29, с.428-468;30, с.135-139, 189-196; 32, с.230-238; 34, с.235-

242, 38, с.180-217].

Задачі з мікроекономіки

Задача 1

Споживач витрачає весь свій дохід (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 вибирає інший

оптимальний кошик (Е2), який складається з 4 Х і 6 Y. Подальше зниження ціни
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товару Х до 50 грн за одиницю знов змінює вибір споживача, його новий кошик

(Е3) складається з 20 Х і 5 Y.

1. Проілюструйте графічно зміни стану рівноваги споживача.

2.  Побудуйте  криву  «ціна–споживання»,  а  на  підставі  неї  –  криву

індивідуального попиту споживача на товар Х.

Задача 2

У таблиці  подано «виробничу сітку»,  яка  характеризує  залежність  між

кількістю факторів виробництва, затратами та обсягами випуску продукції.

Таблиця 1

К
ап

іт
ал

, о
д.

6 446 590 700 793 885 946
5 447 548 648 732 805 875
4 382 500 590 664 732 793
3 345 446 523 590 648 700
2 300 382 446 500 548 590
1 241 300 345 382 416 446
0 1 2 3 4 5 6

Праця, од.

1.  Обчисліть  граничний  продукт  праці  із  застосуванням  постійної

величини капіталу 2 одиниці та зміні кількості праці від 0 до 6 одиниць.

2. Обчисліть граничний продукт капіталу за умови, що капітал є єдиним

змінним фактором з постійним застосуванням 4 одиниць праці.

3.  Визначте  середній  продукт  капіталу  із  застосуванням  4  одиниць

обладнання та обсягу виробництва 500 од.

4.  Визначте  середній продукт праці  із  використанням 3 працівників та

обсягу виробництва 648 од.

5.  За  даними «виробничої  сітки» побудуйте  графік  карти  ізоквант  для

обсягів виробництва 382 од., 446 од.

Задача 3

Функція попиту на товар задається рівнянням: QD = 475 – 35 P, функція

пропонування: QS = 160 + 10 P

1. Побудуйте графіки попиту та пропонування, визначте рівноважні ціну

(грн) та обсяг продажу (шт.).
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2. Що відбудеться, якщо на даний товар уряд установить фіксовану ціну

9 грн? Ситуацію зобразіть графічно.

3. Порівняйте сукупний виторг продавця за обох значень ціни.

Задача 4

Конкурентна фірма функціонує у короткостроковому періоді. У таблиці

подано залежність сукупних витрат від обсягу виробництва:

Таблиця 2

Обсяг випуску продукції (Q), од. 0 1 2 3 4 5
Сукупні витрати (TС), грн. 10 12 16 22 30 40

Задача 5

Університет для видавництва власних підручників має намір інвестувати

800 тис.  грн у придбання друкарського обладнання,  яке слугуватиме 3 роки,

ліквідаційна  вартість  становитиме  20  тис.  грн.  Процентна  ставка  –  20  %.

Прогнозовані рівні випуску і витрат друкарні подані у таблиці.

Таблиця 3

Показники 1 рік 2 рік 3 рік
Обсяг реалізації, шт. 30000 40000 50000
Ціна одного підручника, грн 40 41 42
Середні витрати, грн 25 26 27

1. Визначте чисту сучасну цінність (NPV) цього інвестиційного проекту) цього інвестиційного проекту

та зробіть висновки щодо доцільності інвестування.

2. Чи буде ефективний цей проект, якщо процентна ставка збільшиться на

3 %?

Задача 6

Фірма діє в умовах досконалої конкуренції. Залежність сукупних витрат

виробництва та обсягу випуску продукції наведена в наступній таблиці:

Постійні витрати фірми дорівнюють 10 тис. грн.

1.  Визначте  величини середніх  сукупних,  середніх  змінних,  граничних

витрат фірми. Результати занесіть до таблиці.

2. За якого рівня ціни (діапазону зміни ціни) фірма буде:
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а) одержувати нульовий економічний прибуток;

б) змушена зупинити виробництво;

в) одержувати економічні збитки в короткостроковому періоді?

3. За умови, що ринкова ціна на певний вид продукції складає 90 тис.

грн., визначте величини сукупного доходу та прибутку для кожного можливого

рівня продаж. Отримані результати занесіть до таблиці.

4.  За  якого  обсягу  виробництва  фірма  максимізуватиме  прибуток?

Рішення проілюструйте графічно: сукупний і граничний дохід.

Таблиця 4

Обсяг

випуску

продукції,

шт.

Змінні

витрати,

тис. грн.

Сукупні

витрати,

тис. грн.

Граничні

витрати,

тис. грн.

Середні

сукупні

витрати,

тис. грн.

Середні

змінні

витрати,

тис. грн.

Сукупний

дохід, тис.

грн.

Прибуток,

тис. грн.

0 40
1 120
2 160
3 220
4 300
5 400
6 520
7 660
8 820
9 1000
10 1200

Задача 7

У наведеній нижче таблиці подані дані, що відображають зміну технічної

результативності виробництва за заданого обсягу капіталу.

1. Обчисліть середній та граничний продукт (заповніть таблицю).

2.  Побудуйте  криві  сукупного,  середнього  граничного  продукту  і

визначте  основні  фази виробництва.  Прокоментуйте поведінку виробника на

кожній фазі виробництва.

3. Розрахуйте коефіцієнт еластичності виробництва за змінним фактором

на всіх інтервалах. Проаналізуйте отримані результати.
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4.  Яку  кількість  робітників,  на  вашу  думку,  варто  залучати  до

виробничого  процесу для  забезпечення  ефективного  виробництва?  Відповідь

обґрунтуйте.

Таблиця 5

Затрати
праці

Обсяг  випуску
продукції,  тис.
шт. 

Середня  продуктивність
робітників, тис. шт./осіб.

Гранична  продуктивність
робітників, тис. шт./осіб.

1 0
2 20
3 50
4 76
5 94
6 110
7 120
8 128
9 132
10 128

Задача 8

Технологічний варіант виробництва товару А подано у вигляді таблиці. 

Таблиця 6

Витрати
капіталу, од.

Витрати праці, од.

1 2 3 4 5 6

1 145 205 250 287 321 351

2 205 287 351 405 453 495

3 250 351 428 495 553 605

4 287 405 495 569 637 698

5 321 453 553 637 710 780

6 351 495 605 698 780 851

На підставі наведеної таблиці виконайте завдання:

1. Побудуйте ізокванти для обсягів виробництва Q1 = 495 од. і Q2 = 351 од.

2.  Розрахуйте  граничну  норму  технологічного  заміщення  для  обсягу

виробництва Q1  = 495 од. зі збільшенням використання капіталу з 2 до 3 од., з 3

до 4 од., з 4 до 6 од. Прокоментуйте одержані результати.

3.  Розрахуйте  граничну  норму  технологічного  заміщення  для  обсягу

виробництва Q2 = 351 од. зі збільшенням використання праці з 1 до 2 од., з 2 до

3 од., з 3 до 6 од. Прокоментуйте.
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4.  Визначте,  яку  віддачу  від  зміни  масштабів  виробництва  відображає

задана виробнича функція.

Задача 9

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.

1. Розрахуйте шкалу попиту і пропозиції в діапазоні зміни ціни від 30 до

35 на всіх інтервалах. 

2.  Розрахуйте коефіцієнти цінової  еластичності  попиту і  пропозиції  на

всіх інтервалах. Зробіть висновки про ступінь еластичності попиту і пропозиції.

3.  Побудуйте  криві  попиту  і  пропозиції.  Визначте  рівноважні  ціну  і

кількість товару.

4. За умови, що уряд установив фіксовану ціну на товар на рівні 30 тис.

грн., визначте обсяг дефіциту або надлишку на ринку.

5.  Проаналізуйте,  як  зміниться  споживання  продукції  у  разі  20%

підвищення ціни.

Задача 10

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

Можливі набори цих товарів наведені в таблиці:

Таблиця 7

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.
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2.  Визначте,  який  набір  товарів  А  і  В  відповідає  правилам  рівноваги

споживача.

3. Відобразіть на графіку та проаналізуйте такі ситуації:

а) дохід споживача зменшився на 240 грн.;

б) ціна товару збільшилася на 8 грн.

4. Якого вигляду набуде крива байдужості, якщо споживач відмовиться

від купівлі товару В? Відповідь проілюструйте.

Задачі з макроекономіки

Задача 11

Таблиця 8

(млн.грн)

№

п/п
Найменування показника

Варіант

1 2

1 Валові інвестиції 70 90
2 Експорт 35 80
3 Імпорт 55 60
4 Споживчі витрати 200 150
5 Непрямі податки 60 50
6 Амортизація 50 80
7 Державні закупки 150 120
8 Заробітна плата 70 50
9 Податок на прибуток корпорацій 20 15
10 Індивідуальні податки 45 55
11 Виплати на соціальне страхування 80 65
12 Нерозподілений прибуток 90 75
13 Трансфертні платежі 40 45
14 Рента 10 10
15 Проценти 20 45
16 Прибуток корпорацій 120 130
17 Доходи домашніх господарств 70 15

За даними таблиці 8 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 і зовнішньоторговельний оборот.

Задача 12

Таблиця 9
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Варіант Найменування
товару

2010 р. 2011 р.
Ціна,

тис. грн.
Кількість,
тис. шт.

Ціна,
тис. грн.

Кількість,
тис. шт.

1 Телевізори 2,0 85 2,2 90
Комп’ютери 2,5 120 3,0 100

2 Холодильники 4,5 120 5,0 150
Пральні машини 2,2 100 2,5 130

Визначити:

1.  Значення  номінального  валового  внутрішнього  продукту(GIPN)  для

2016 і 2017 років.

2.  Значення  реального  валового  внутрішнього  продукту  (GIPR)  для

2017 р., прийнявши 2016 р. як базовий.

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

4. Темп приросту GIP.

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

Задача 13

Таблиця 10

Варіант

Роки

2016 2017

GIPф GIPп GIPф GIPп

1 3500 3800 4000 4500

2 4000 4100 4500 5400

Визначити для 2017 р.:

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

фактичним рівнем національного доходу (GIPф) (абсолютну та відносну).

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

безробіття у цьому році дорівнював 7 %.

3. Чисельність безробітних і зайнятих, якщо загальна чисельність робочої

сили складає 150000 осіб.

Задача 14

Таблиця 11
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Варіант F споживання

Дохід (У)
млн. грн

Роки
1 2 3 4 5

1 С = 370 + 0,4У 100 200 300 400 500

2 С = 450 + 0,6У 50 100 150 200 350

Визначити:

1) витрати домогосподарств на споживання та заощадження за кожного

рівня доходу;

2) граничну схильність до заощадження (MPS);

3) за якого обсягу споживання використовується рівність: С = У;

4) мультиплікатор інвестицій (ті)

Дані розрахунків занести до таблиці 12.

Таблиця 12

Роки
Дохід

(У)

Споживання

(С)

Заощадження

(S)

Інвестиції

(І)
1
2
3
4
5

Задача 15

Таблиця 13

Варіант Вихідні дані (млн грн)

1 GNPR: С = 220 + 0,4У
І = 80 + 0,3У
G = 400
NЕ = 50

GNPN: С = 300 + 0,5У
І = 100 + 0,4У
G = 400
NЕ = 80

2
GNPR: С = 300 + 0,6У

І = 110 + 0,7У
G = 250
NЕ = 90

GNPN: С = 350 + 0,5У
І = 150 + 0,4У
G = 250
NЕ = 120

Визначити:
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1)  обсяги  реального  (GNPR)  та  номінального  (GNPN)  валового

національного продукту;

2)  стан  державного  бюджету,  якщо  рівень  податкових  надходжень

Т(У)=0,4;

3) фактичне, структурне та циклічне бюджетне сальдо;

4)  на  яку  величину  зміняться  державні  видатки,  якщо мультиплікатор

державних витрат дорівнює 15;

5) Як зміняться податкові надходження, якщо податковий мультиплікатор

дорівнює – 5?
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3 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

Модуль «Основи економічної теорії»

1. Предмет і функції економічної теорії, її основні напрями та школи.

2. Економічні категорії та закони.

3. Економічні потреби: сутність і класифікація. Закон зростання потреб.

4. Сутність та основні види економічних інтересів.

5. Економічна система: поняття, основні її типи.

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

8. Ринок факторів виробництва і розподіл доходів.

8. Взаємозв’язок потреб і споживання. Домогосподарства як сфера споживання.

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

10. Сутність, види і функції цін.

11. Безробіття: види, показники та соціально-економічні наслідки.

12. Інфляція: сутність, причини, види, вимір і наслідки.

13. Сутність і види грошово-кредитної політики держави.

14. Економічне зростання та його чинники.

15. Аграрна сфера виробництва та її особливості.

16. Доходи, їх види та джерела формування.

17. Заощадження як необхідний елемент у структурі доходів.

18. Сутність та етапи становлення світового господарства.

19. Основні форми міжнародних економічних відносин.

20. Глобальні проблеми та способи їх розв’язання людством.

Модуль «Макроекономіка»

21. Предмет і функції макроекономіки. Методи макроекономічного аналізу.

22. Макроекономічні моделі: сутність і типи. Повна відкрита модель кругових

потоків.
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23.  Основні  макроекономічні  показники:  національний  обсяг  виробництва,

процентна ставка, загальний рівень цін, зайнятість – характеристика та методи

обчислення.

24. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП. Інфлювання та дефлювання

ВВП.

25. Сутність і структура сукупного попиту та сукупної пропозиції.

26. Рівновага AD–AS. Мультиплікатор у моделі AD–AS.

27.  Характеристика  споживання  та  заощадження.  Середня  та  гранична

схильність  до  споживання  та  заощадження.  Графік  функції  споживання  та

заощадження.

28. Зміст, суб’єкти, об’єкти та структура національного ринку, його рівновага.

Графік Хікса–Хансена для національного ринку.

29. Ринок робочої сили та його рівновага за класичною моделлю. Взаємозв’язок

графіка рівноваги ринку робочої сили з виробничою функцією.

30. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги. «Кейнсіанський хрест».

31.  Зміст,  види  та  завдання  фіскальної  політики.  Фіскальна  політика  та

державний бюджет.

32. Податки як основне джерело державних доходів. Податкова ставка. Крива

Лаффера.

33.  Грошова маса,  грошова база,  грошові  агрегати.  Депозитний та грошовий

мультиплікатори.

34. Емісійна  політика  держави.  Рівень  монетизації.  Мультивалютність

економіки.

35. Опосередковані  інструменти  грошово-кредитної  політики,  їх

характеристика.

36.  Форми  прояву  інфляції,  їх  характеристика.  Графіки  інфляції  попиту  та

інфляції пропозиції.

37. Інфляційний та дефляційний розриви.

38. Світове господарство і національна економіка. Рівноважний обсяг ВНП у

відкритій економіці.
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39. Циклічні коливання та їх види. Класичний та сучасний економічні цикли.

40. Зміст, джерела, фактори та типи економічного зростання.

Модуль «Мікроекономіка»

41.  Процес  споживання  і  динаміка  зміни  сукупної  та  граничної  корисності.

Перший закон Госсена.

42.  Бюджетна  лінія  споживача.  Вплив  на  поведінку  споживача  бюджетних

обмежень і цін.

43.  Побудова лінії  «ціна-споживання».  Моделювання поведінки споживача –

визначення індивідуального попиту на благо.

44.  Криві  байдужості  та  карта  байдужості.  Гранична  норма заміщення благ:

суть і методика обчислювання.

45. Графічний аналіз і побудова лінії «дохід-споживання». Крива Енгеля.

46.  Закон  попиту  та  пропонування,  чинники  попиту  та  пропонування.

Концепція  цінової  еластичності  попиту.  Методика  обчислення  рівня  цінової

еластичності пропонування.

47. Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної

кількості товару.

48.  Виробнича функція з  одним змінним фактором.  Правило спадної  віддачі

змінного фактора виробництва.

49. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта, карта ізоквант.

Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу виробництва.

50. Лінія однакових витрат – ізокоста. Карта ізокост. Рівновага виробника.

51.  Витрати  виробництва,  економічний  та  бухгалтерський  підходи  до  їх

визначення. Сукупні, середні та граничні витрати.

52.  Сукупний,  середній  та  граничний дохід.  Економічний та  бухгалтерський

прибуток.

53.  Ознаки  та  умови досконалої  конкуренції,  ринковий попит  на  продукцію

фірм  і  пропозиція  фірми  за  умов  досконалої  конкуренції.  Визначення

оптимальних обсягів випуску.
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54. Ознаки чистої монополії. Види монополій. Крива попиту монополіста.

55.  Рівновага  фірми-монополіста  в  довготерміновому  періоді.  Цінова

дискримінація та її основні види.

56. Ознаки олігополії. Сутність моделей Курно та Бертрана.

57. Еластичність попиту та визначення оптимального обсягу продажу в умовах

монополістичної конкуренції.

58.  Праця як фактор виробництва,  її  мобільність.  Ринковий попит і  ринкова

пропозиція праці. Еластичність попиту на працю.

59. Капітал як ресурс тривалого використання, форми капіталу. Ринкова ставка

позичкового відсотка. Дисконтована вартість.

60. Аналіз ринкової рівноваги. Часткова та загальна рівновага. 

4 ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ 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)
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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

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) цього інвестиційного проекту – швидкість обігу грошей за рік; 

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

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

                                        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
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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.

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), за умови, що рівень природного):

               %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), за умови, що рівень природного):

 ),(%100 pf
p

fp UU
Y

YY



                                 (4.28)
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де  Yf  – фактичний обсяг  виробництва;  Yр – природний (потенційний)  обсяг

виробництва (уважають обсяг виробництва за умови повної зайнятості);

U), за умови, що рівень природногоf – фактичний рівень безробіття; U), за умови, що рівень природногоp – 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)

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):
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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: 
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) цього інвестиційного проекту):

PV = FV / (1 + r)t,                                                   (4.48)
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де FV) цього інвестиційного проекту – майбутня вартість; r – ставка дисконтування (позичковий відсоток);

t – кількість років (період).

40. Чиста поточна вартість інвестиційного проекту (NPV) цього інвестиційного проекту):

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) цього інвестиційного проекту > 0, то проект вигідний.

41. Ефективність розподілу за Парето: 

MRSM
xy = MRSN

xy,                                                   (4.50)

де MRSM
xy – гранична норма заміни споживача М; MRSN

xy – гранична норма

заміни споживача N.
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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

«Економічна теорія» 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 у 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 у 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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