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З метою встановлення фактичної відповідності рівня кваліфікаційної 

підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики, згідно 

положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах, здійснюється державна атестація студентів різного рівня 

кваліфікації.

Державна атестація студентів освітнього ступеня -  бакалавр 

передбачає складання кваліфікаційного екзамену з «Економічної теорії».

Організаційне та методичне забезпечення кваліфікаційного екзамену 

вимагає підготовки програми його складання, яка містить у собі:

-  робочі програми курсів, що входять до блоку дисципліни «Економічна 

теорія»;

-  тематичні плани курсів «Політична економія», «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка» та «Історія економіки та економічної думки» та їх зміст;

-  порядок проведення кваліфікаційного екзамену;

-  методичні розробки до складання екзамену, зокрема:

-  програмні питання, які виносяться на екзамен;

-  критерії оцінки знань студентів;

-  перелік нормативної, основної та додаткової літератури.

Кваліфікаційний екзамен приймається екзаменаційною комісією з 

державної атестації студентів (ЕКДАС).

Щорічно, відповідно до графіку навчального процесу, створюється і 

затверджується склад ЕКДАС, яка є єдиною для денної та заочної форми 

навчання і діє протягом календарного року.

Екзаменаційна комісія перевіряє науково -  теоретичну та практичну 

підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного 

освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту 

(кваліфікацію), опрацьовує пропозиції і щодо поліпшення якості освітньо -  

професійної підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі.

Кандидатура голови ЕКДАС узгоджується з ректором вищого 

навчального закладу і затверджується Міністерством освіти. Головою



ЕКДАС призначається, як правило, представник іншого навчального закладу, 

доктор наук, професор відповідної спеціальності, строком на три роки. 

Заступником голови ЕКДАС призначається завідувач кафедри, на якій 

проходить державна атестація. Членами комісії призначаються викладачі 

кафедри, які викладають дисципліни, програмні питання з яких включаються 

до екзаменаційних білетів кваліфікаційного екзамену.

Персональний склад членів комісії затверджується ректором вищого 

навчального закладу не пізніше, ніж за місяць до початку роботи 

екзаменаційної комісії державної атестації студентів.

Робота екзаменаційної комісії проводиться у терміни, передбачені 

навчальним планом.

Розклад роботи екзаменаційної комісії, узгоджується з головою ЕКДАС 

і доводиться до загального відома за місяць до початку роботи комісії. 

Одночасно деканатом формуються списки студентів, які складають 

кваліфікаційний екзамен і для кожної групи визначається дата складання 

екзамену. Списки розміщуються на сайті кафедри, вивішуються на дошці 

об'яв кафедри, крім цього, інформація доводиться до кожної групи через 

старост. Списки не змінюються протягом роботи комісії, перенесення дати 

складання екзамену окремими студентами, можливе лише в окремих 

випадках, за об'єктивних поважних причин, за рішенням екзаменаційної 

комісії і деканату, яке узгоджується з навчальним відділом академії, та 

затверджується на рівні ректорату.

До складання кваліфікаційного екзамену допускаються студенти, які 

виконали всі вимоги навчального плану, не мають заборгованостей за 

результатами попередньої сесії.

Мета кваліфікаційного екзамену -  оцінка рівня теоретичної підготовки 

випускників освітньо-кваліфікаційного ступеня -  бакалавр, визначення рівня 

їх готовності до вивчення спеціальних дисциплін.

Задачі кваліфікаційного екзамену :

-  оцінка знання студентами основних теоретичних положень, концепцій,



напрямків економічної думки, моделей економічного розвитку та методів 

регулювання економічними процесами у суспільстві;

-  оцінка рівня знання студентами правової бази економічної діяльності 

основних суб’єктів господарювання на макро- та мікрорівні національної 

економіки;

-  оцінка вміння студентів самостійно аналізувати ті чи інші економічні 

явища, давати їх оцінку, робити узагальнення, висновки;

-  оцінка вміння студентів практично застосовувати теоретичні знання, або 

визначити їх практичну значимість;

-  оцінка вміння студентів застосовувати математичні та графічні методи 

аналізу;

-  оцінка здатності студентів самостійно формулювати свої думки, логічно, 

послідовно викладати матеріал, використовувати економічну термінологію;

-  оцінка системності знань студентів блоку дисциплін, що виносяться на 

кваліфікаційний екзамен, можливості отримання більш високого освітньо- 

кваліфікаційного рівня.

Кваліфікаційний екзамен з «Економічної теорії» включає завдання з 

дисциплін: «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та 

«Історія економіки та економічної думки». Виходячи з цього, програмні 

питання, що виносяться на екзамен, містять в собі чотири блоки питань, 

відповідно до названих вище дисциплін:

I блок (1-30) — питання курсу політичної економії;

II блок (31 - 60) — мікроекономіка;

III блок (61 - 90) — макроекономіка;

IV блок (91 - 120) — історія економіки та економічної думки.

Програмні питання кваліфікаційного екзамену розробляються

викладачами кафедри з кожної дисципліни і затверджуються на засіданні 

кафедри. На основі програмних питань формуються екзаменаційні білети 

(120 питань, 30 питань з кожної дисципліни, 30 екзаменаційних білетів). 

Постановка питань в екзаменаційних білетах відповідає програмним



питанням. Кожен білет, відповідно, включає чотири питання, послідовність 

постановки яких, також, відповідає послідовності вищеназваних блоків. 

Програмні питання екзаменаційних білетів в повній мірі відповідають 

робочим програмам, та тематичним планам курсів, які в свою чергу складені 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі 

знань -  07 - «Управління та адміністрування», 29 - «Міжнародні відносини».

Екзаменаційні білети, які затверджено на засіданні кафедри, 

підписуються завідувачем кафедри, погоджуються з деканатом факультету і 

затверджуються проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи.

Програмні питання доводяться до відома студентів на початку 

семестру, в якому передбачено складання екзамену, тому студенти мають 

можливість готуватись заздалегідь і отримувати при бажанні та необхідності 

консультації викладачів, відповідно графіку консультацій.

Перед початком роботи ЕКДАС в групах плануються і проводяться 

екзаменаційні консультації, які є обов'язковими і спрямовані на роз'яснення 

складних, виходячи з попереднього досвіду прийому екзаменів, питань, 

обговорення проблем, які виникли у студентів в процесі підготовки до 

екзамену, пояснення порядку проведення екзамену.

Форма прийому екзамену змішана. Студенти письмово відповідають на 

питання екзаменаційного білету, потім в усній формі відповідають на 

запитання викладача з кожної дисципліни окремо.

Оцінюються відповіді з кожної дисципліни з розрахунку 100 балів, 

загальна оцінка виставляється, як середньоарифметична (критерії 

екзаменаційної оцінки додаються). Остаточні результати складання екзамену 

обговорюються викладачами і головою комісії та оголошуються студентам.

Підсумкова оцінка виставляється у відомість деканату, залікову книжку 

студента та вноситься до протоколу складання екзамену студентом, які 

підписуються головою та членами екзаменаційної комісії.



Затверджені на засіданні кафедри 
протокол № 6 від. 06.01.2020 р.

Програмні питання з підготовки до кваліфікаційного екзамену з курсу: 
«Економічна теорія» для студентів денної та заочної форм навчання.

1. Зародження економічних знань, основні етапи розвитку економічної 
думки.

2. Предмет, методи пізнання соціально-економічних процесів та функції 
політичної економії.

3. Економічні категорії і закони, їх класифікація.
4. Потреби - стимули процесу виробництва. Закон зростаючих потреб.
5. Ресурси і чинники виробництва. Принцип обмеженості виробничих 

можливостей і економічний вибір.
6. Власність як економічна категорія, її суть, зміст і місце в системі 

економічних відносин.
7. Суть і типи економічних систем.
8. Загальні форми суспільного виробництва: натуральне та товарне 

виробництво.
9. Товар і його властивості. Теорії вартості товару.
10.Закон вартості та його функції.
11. Гроші: суть, функції та основні концепції виникнення. Закони 

грошового обігу.
12. Ринок, суть, передумови виникнення, структура та функції.
13.Інфраструктура ринку та основні її елементи.
14. Поняття попиту. Закон попиту. Чинники (детермінанти) зміни попиту.
15. Поняття і склад пропозиції. Закон пропозиції. Детермінанти (чинники) 

пропозиції.
16. Ринкова рівновага. Механізм саморегулювання ринку.
17. Ринкова конкуренція: суть, суб’єкти, форми та основні типи.
18. Еволюція конкуренції і виникнення монополії. Суть і ознаки монополії.
19. Теорії та суть капіталу.
20. Постійний і змінний капітал. Критерії поділу.
21. Функціональні форми капіталу, його круговорот і оборот.
22.Основний і оборотний капітал (фонди), та напрямки їх ефективного 

використання.
23. Суть і види витрат виробництва. Собівартість продукції.
24. Прибуток як форма доходу промислових підприємців. Рівень прибутку 

і проблеми його максимізації.
25. Торгове підприємництво і торговий прибуток.
26. Кредитне підприємництво і процент. Норма процента. Роль процента у 

виборі інвестиційних рішень.



27.Земельна рента як форма реалізації земельної власності: суть і форми. 
Економічна рента.

28. Економічні основи заробітної плати. Форми і системи заробітної плати.
29. Суть і види суспільного відтворення. Моделі відтворення сукупного 

суспільного продукту.
30. Світове господарство: суть, становлення, основні етапи розвитку. 

Проблеми, інтеграції економіки України в світове господарство.
31. Мікроекономіка у системі економічних наук. Предмет, об'єкти та 

суб'єкти, методологія мікроекономіки.
32. Побудова моделі споживацького вибору. Корисність. Функції 

корисності та криві байдужості. Закон спадної граничної корисності.
33. Бюджетні обмеження споживача. Лінії бюджетних обмежень. Рівновага 

споживача. Види рівноваги.
34.Оптимальний вибір та зміна доходу споживача. Криві «доход -  

споживання». Криві та закони Енгеля.
З 5.Оптимальний вибір споживача та зміна ціни. Криві «ціна -  

споживання». Побудова кривої попиту.
36. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіфена.
37. Аналіз ринкового попиту. Цінова еластичність попиту та її практичне 

використання.
38. Нецінові чинники ринкового попиту. Еластичність попиту за доходом 

та перехресна еластичність.
39. Технологія виробництва. Виробнича функція та побудова ізоквант. 

Гранична норма технологічного заміщення.
40. Короткострокова виробнича функція. Динаміка показників сукупного, 

середнього та граничного продукту. Закон спадаючої граничної 
продуктивності.

41 .Виробництво у довготерміновому періоді. Зміна масштабів 
виробництва.

42. Витрати виробництва і їх види. Нормальний прибуток. Економічний та 
бухгалтерський прибуток.

43. Витрати. Функція витрат. Побудова ізокости та рівновага виробника. 
Траєкторія росту фірми.

44. Динаміка витрат у короткотерміновому та довготерміновому періодах.
45. Ринок досконалої конкуренції. Ознаки та умови. Криві попиту. 

Показники доходу конкурентної фірми
46. Визначення ціни та обсягів виробництва фірми на ринку досконалої 

конкуренції у короткотерміновому періоді.
47. Механізми встановлення довгострокової ринкової рівноваги на ринку 

досконалої конкуренції. Ефективність ринку.
48. Монопольний ринок. Ознаки та умови. Вибір монополістом відрізку 

кривої попиту.
49. Визначення ціни та обсягів виробництва монополістом. Економічні 

наслідки монополізму.



50. Характерні риси монополістичної конкуренції. Визначення ціни та 
обсягів виробництва на ринку монополістичної конкуренції у 
короткотерміновому періоді.

51. Рівновага фірми у довготерміновому періоді на ринку монополістичної 
конкуренції. Вплив нецінової конкуренції на ефективність ринку.

52. Характеристика ринку олігополії. Дуополія. Модель Курно. Теорія 
ігор.

53. Моделі олігополістичного ціноутворення.
54. Формування попиту на ресурси. Еластичність попиту на ресурси. 

Визначення обсягу застосування ресурсу.
55. Визначення оптимального співвідношення ресурсів.
56. Ринок праці. Визначення заробітної плати на конкурентному ринку та в 

умовах монопсонії.
57. Визначення заробітної плати при діяльності профспілок та 

двосторонній монополії.
58. Ринок землі. Економічна та земельна рента. Ціна землі.
59. Ринок капіталу. Види капіталу. Позичковий відсоток.
60.Часткова ринкова рівновага. Стійка та нестійка рівновага. Модель Л. 

Вальраса та модель А. Маршала.
61. Макроекономіка, як наука. Об'єкт, предмет дослідження, основні 

функції та значення.
62. Методи дослідження макроекономічних процесів та їх класифікація.
63.Об'єктивна необхідність державного регулювання економіки. Змішана

ринкова економічна система.
64. Економічні функції держави та методи державного регулювання 

економіки.
65. Національна економіка: суть, суб'єкти, основні риси та економічні 

кордони.
66. Макрорегулювання економіки: суть, об’єкти, цілі та інструменти.
67. Макроекономічні показники, їх класифікація, сфера застосування. СНР.
68. Вимірювання обсягів національного виробництва. Валовий 

національний та валовий внутрішній продукт.
69. Принципи та проблеми розрахунку ВВП (ВНП).
70. Методи вимірювання ринкової вартості виробленого обсягу 

національного виробництва.
71. Номінальний та реальний ВНП (ВІІП). Потенційний ВНП. Обсяг, 

динаміка, темпи зростання ВВП в Україні.
72. ВВП (ВНП) в процесі розподілу та використання -  система показників.
73. Циклічність економічного розвитку: суть і причини. Характеристика 

економічного циклу.
74. Ринок робочої сили, як регулятор зайнятості і безробіття. Параметри 

ринку робочої сили.
75. Безробіття: суть, причини, основні форми. Рівень і динаміка безробіття 

в Україні.
76. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон А. Оукена.



77.Інфляція: суть, види, причини. Рівень інфляції та його визначення.
78. Вимірювання інфляції. Особливості інфляції в Україні.
79. Сутність і структура сукупного попиту. Характер і особливості кривої 

сукупного попиту. Цінові і нецінові фактори сукупного попиту.
80. Сутність сукупної пропозиції. Характер і особливості кривої сукупної 

пропозиції. Закон сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної 
пропозиції.

81. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит та сукупна пропозиція. 
Види макроекономічної рівноваги.

82. Класична модель макроекономічної рівноваги. Закон Ж.Б. Сея.
83. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги і її особливості.
84. Споживання і заощадження в кейнсіанській моделі. Середня і гранична 

схильність до споживання та заощаджень. Графік кейнсіанського 
хреста і його логічне обґрунтування.

85. Рівновага на товарному ринку в кейнсіанській моделі. Крива ІБ.
86. Рівновага на грошовому ринку та ринку праці в кейнсіанській моделі.
87. Фіскальна політика держави та її інструменти.
8 8. По датки та їх функції. Основні види податків. Система оподаткування 

в Україні.
89. Монетарна політика держави та її інструменти.
90. Банки і банківська система. Комерційні банки, їх функції та основні 

види операцій.
91. Предмет і метод історії економіки та економічної думки.
92. Порівняльна характеристика Східної і Західної цивілізації періоду їх 

становлення.
93. Феодальна система господарювання: її ознаки, особливості

формування у різних народів та етапи розвитку.
94. Перехід від аграрного до індустріального суспільства у країнах 

Західної Європи.
95. Меркантилізм: історичні умови виникнення, теорія і практика та їх 

еволюція.
96. Класична політична економія: історичні умови виникнення, ідейно- 

теоретичні та методологічні особливості, етапи розвитку.
97. Економічна теорія фізіократів. Ф. Кене, Ж. Тюрго.
98. Економічне вчення А. Сміта.
99. Порівняльна характеристика доіндустріальної та індустріальної 

цивілізацій.
100. Теоретична система Р. Рікардо.
101. Економічне вчення Т. Мальтуса.
102. Політична економія Ж. Б. Сея.
103. Економічне вчення соціалістів утопістів. К. Сен-Сімон, Ш. Фур’є, Р.
Оуен.
104.Ідейно-теоретичні, методологічні особливості, етапи розвитку
німецької історичної школи.
105. Економічні погляди та здобутки С. А. Подолинського.



106. Розвиток класичної політичної економії в Україні.
107. Еволюція промислового капіталізму в останній третині XIX ст. - на 
початку XX ст.
108. Маржинальна революція та формування неокласичної теорії. їх 
особливості.
109. Кембриджська школа. А. Маршал.
110. Особливості американського інституціоналізму. Т. Веблен.
111. Економічне учення М. І. Туган-Барановського.
112. Особливості господарського розвитку провідних країн Західної 
цивілізації в умовах

державно-монополістичного капіталізму (перша половина XX ст.).
113. Неолібералізм. Нова австрійська школа. Л. Мізес.
114. Економіка СІЛА у міжвоєнний період. Новий курс Ф. Рузвельта.
115. Постіндустріальна цивілізація: ознаки та проблеми становлення.
116. Теорія соціального ринкового господарства. А. Мюллер-Армак, Л. 
Ерхард.
117. Монетаризм. М. Фрідмен. 118. Економічна теорія пропозиції. А. 
Лаффер.
119. Теорія суспільного вибору. Дж. Б'юкенен.
120. Теорія інформаційного суспільства Е. Тоффлера.



Затверджені на засіданні кафедри 
протокол № 6 від 06.01.2020 р.

Критерії
Екзаменаційної оцінки кваліфікаційного екзамену з «Економічної 

теорії», освітньо - кваліфікаційного ступеня -  бакалавр, з галузі знань 
07 - «Управління та адміністрування»; 29 - «Міжнародні відносини».

Кваліфікаційний екзамен з «Економічної теорії» включає завдання з 
дисциплін «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 
«Історія економіки та економічної думки». Відповідно кожен екзаменаційний 
білет містить чотири питання. З дисциплін «Політична економія» та «Історія 
економіки та економічної думки» -  це теоретичне питання. З дисциплін 
«Мікроекономіка» та «Макроекономіка» -  це теоретичне питання і задача. 
Відповідь на кожне питання екзаменаційного білета оцінюється з розрахунку 
100 балів. Враховуючи структуру питань з мікроекономіки і макроекономіки, 
відповіді оцінюються у співвідношенні: теоретичне питання -  60 балів, 
задача -  40 балів.

Максимальну кількість балів (в першому випадку -  100 балів, в 
другому -  60 балів) за теоретичне питання студент отримує в разі, якщо 
питання розкрито у повному обсязі, студент викладає матеріал грамотно, 
послідовно, логічно, при цьому проявляє певну самостійність узагальнюючи 
матеріал, роблячи висновки, демонструючи знання фактичного і 
статистичного матеріалу, вміння будувати і пояснювати графіки, при цьому 
впевнено відповідає на додаткові питання викладача.

Якщо питання розкрите не повністю, але студент володіє матеріалом, 
відповідає на додаткові питання викладача, володіє економічною 
термінологією, може пояснити окремі питання на прикладах, його відповідь 
може бути оціненою у 75-80 балів (відповідно 40-50 балів з максимальної 
оцінки -  60 балів).

В разі, якщо студент розкриває окремі аспекти питання, слабо 
орієнтується у матеріалі та відповідає на додаткові питання викладача, він 
отримує максимально 60-70 балів (30-35 балів з 60 балів).

Задача оцінюється у 40 балів, якщо хід розв'язання і відповідь 
правильні, студент може пояснити порядок її розв'язання. Якщо в ході 
розв'язання задачі допущені окремі помилки у розрахунках -  20-25 балів, 
якщо студентом визначені формули за якими вирішується задача, але не 
зроблені остаточні розрахунки -  10 балів.

Загальна екзаменаційна оцінка виставляється, як середньоарифметична 
з балів отриманих за відповіді по кожному питанню екзаменаційного білету.

Зав. кафедрою 
економічної теорії та права Кобзар Н.І.
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