


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та 

наукових кадрів вищої кваліфікації, що відповідає третьому 

(освітньонауковому) рівню вищої освіти, успішне виконання освітньо-наукової 

програми якого передбачає присудження ступеня доктора філософії.  

Метою фахових вступних випробувань є встановлення рівня знань 

таумінь осіб, які виявили бажання навчатися в аспірантурі за спеціальністю 

051«Економіка» та виявлення схильності до ведення науково-дослідницької 

тапошуково-аналітичної роботи для визначення здатності вступників 

засвоювативідповідні фахові навчальні програми. 

Програма вступного іспиту складається з наступних блоків, які 

відповідають науковій спеціалізації кафедр, що здійснюють підготовку та є 

випусковими для спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-науковим рівнем 

PhD (доктор філософії): 

1. Історія економічної думки 

2. Мікроекономіка 

3. Макроекономіка 

4. Аграрна економіка та сільський розвиток 

5. Теорія галузевих ринків та конкурентна політика 

 

 

  



ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

БЛОК 1 «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ» 

Цивілізаційна парадигма суспільствознавства як методологічна основа 

вивчення історико-економічних дисциплін. Теорія наукової революції та нових 

парадигм, за Т.Куном. Теорія науково-дослідних програм, «твердого ядра» та 

«захисного поясу» науки, за І.Лакатосом. Логіка наукового відкриття та 

суперництво теорій, за К.Поппером. Роль історії економічної думки у 

формуванні сучасних економiчнихконцепцiй.  

Етапи розвитку історії економічної думки. Докласична та класична 

економічна думка. Докласичний період історії думки: античність (Платон, 

Аристотель), середньовіччя (меркантилiзм, за В.Стаффордом, 

А.Монкретьєном).  

Умови виникнення та загальна характеристика класичної 

полiтичноїекономiї.  

Економічна теорія фізіократів. Вчення про чистий продукт, продуктивну і 

непродуктивну працю. «Економічна таблиця» Ф.Кене.  

Економічне вчення А.Сміта: поділ праці, теорія цінності, визначення 

капіталу, вчення про продуктивну і непродуктивну працю.  

Економічне вчення Д.Рікардо: теорія цінності, вчення про прибуток, 

заробітну плату, теорія земельної ренти, проблема відтворення і реалізації.  

Вчення Ж.Б.Сея про три фактори виробництва, закон попиту та 

пропозиції.  

Завершення класичної політичної економії в працях Дж.С.Мілля.  

Зародження марксистської полiтичноїекономiї. Розробка К.Марксом i 

Ф.Енгельсом економічної теорiїкапiталiзму.  

Розвиток класичної політичної економії в Україні. Економічні погляди 

І.Вернадського та Т.Степанова, М.Зібера . 

Системи нацiональноїполiтичноїекономiї в Німеччині. Економiчнi 

погляди Ф.Лiста. Доктрина «індустріального виховання нації». 

Концепцiїiсторичної школи: стара (В.Рошер, Б.Гільдебранд, К.Кніс) і нова 

історична школи (Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер). Австрійська школа 

граничної корисностi. Теоретичнi погляди К.Менгера. Формування 

неокласичної традицiї. Економічна теорія А.Маршалла: теорія ціни, попиту та 

пропозиції. Неокласична теорія ринку. Американська школа маржиналізму 

(Д.Б.Кларк). Математична школа в політичній економії. Теоретичні моделі 

економічної рівноваги Л.Вальраса, В.Парето.  

Київська політекономічна школа. Економічні погляди М.Бунге. 

Синтетична теорія цінності М.Туган-Барановського. Теорія граничної 

корисності Є.Слуцького.  

Напрямки розвитку економічної теорії: кейнсіантство, неолібералізм, 

інституціоналізм. Кейнсіанство. Історичні умови виникнення кейнсіанства. 

Теоретична система Дж.М.Кейнса. Макроекономічний аналіз. «Основний 

психологічний закон» Дж.М.Кейнса. Теорія мультиплікативних ефектів. 

Економiчна програма державного регулювання Дж.М.Кейнса. 

Посткейнсіанство: причини виникнення та зміст ідей 



Напрямки розвитку економічної теорії: кейнсіантство, неолібералізм, 

інституціоналізм. Кейнсіанство. Історичні умови виникнення кейнсіанства. 

Теоретична система Дж.М.Кейнса. Макроекономічний аналіз. «Основний 

психологічний закон» Дж.М.Кейнса. Теорія мультиплікативних ефектів. 

Економiчна програма державного регулювання Дж.М.Кейнса. 

Посткейнсіанство: причини виникнення та зміст ідей  

Неолібералізм. Еволюція неокласичної теорії на початку ХХ ст. Перегляд 

неокласичної концепцiї ринку. ТеорiїмонополiїДж.Робінсон, Е.Чемберліна. 

Виникнення неолібералізму та його основні школи. Теорія порядків В.Ойкена. 

Монетаризм М.Фрідмена. Неокласичне відродження. А.Лаффер. Р.Лукас. 

Неокласичний синтез. П.Самуельсон. Теорія підприємництва, інновацій та 

економічної динаміки Й.Шумпетера 

Соціально-економічні умови виникнення традиційного (старого) 

інституціоналізму. Ідейно-теоретичні джерела та теоретико-методологічні 

засади. Основні течії традиційного інституціоналізму: соціально-психологічна 

течія (Т. Веблен); соціально-правова течія (Дж. Коммонс); кон’юнктурно-

статистична течія (У. Мітчелл). Етапи еволюції та пріоритетні проблеми 

теоретичних досліджень традиційного інституціоналізму в другій половині ХХ 

ст. – на початку ХХІ ст. Соціальноінституційні технократичні концепції 

посткапіталістичної трансформації економіки. Теорії індустріального та 

постіндустріального суспільства, “третьої хвилі”, інформаційної економіки 

(Дж. Гелбрейт, Д. Белл, А. Тоффлер та ін.). Теоретико-методологічні засади та 

структура нового інституціоналізму на рубежі ХХ-ХХІ ст.: теорія 

трансакційних витрат (Р. Коуз, О. Вільямсом); економічна теорія прав власності 

(Р. Коуз, А. Алчіан); теорія суспільного вибору (Дж. Б’юкенен); нова 

економічна історія та теорія інституційних змін (Д. Норт, Р. Фогель). Місце 

інституціоналізму в історії економічних учень. 

Історичні умови еволюції неокласичного напрямку. Сучасний лібералізм. 

Неоавстрійська школа. 

Виникнення неолібералізму. Ордолібералізм. Теорія «соціального 

ринкового  господарства». Економічна програма. 

«Консервативна контрреволюція».  Теорія економіки пропозиції.  «нова 

класична макроекономіка» і теорія раціональних очікувань.  

Теорії індустріалізму. Ідеї технологічної трансформації суспільства. 

Неоінституціоналізм. Концепції інтелектуальної технології та інформаційного 

суспільства. Гуманістичний напрям в економічній науці. Вірджинська школа. 

Поведінкова економіка. Методологія поведінкової економічної теорії. 

Методи і теорії прийняття рішень. Поведінкова теорія ігр та поведінкові 

фінанси. Евристики. Експерементальна економіка. Моделі, що базуються на 

перевагах і переконаннях інвесторів.    

 

Перелік основних питань з історії економічної думки для підготовки до 

здачі вступних іспитів: 

1.Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства.  

2. Історичні передумови виникнення, загальна характеристика та етапи 

розвитку меркантилізму.  



3. Особливості меркантилістської політики західноєвропейських держав в 

період зародження ринкового господарства.  

4. Економічні погляди В.Петті та П.Буагільбера.  

5. Теорії відносних (А. Сміт) і абсолютних (Д. Рікардо) переваг в 

зовнішніх економічних відносинах країн Європейської цивілізації та їх сучасне 

значення.  

6. Маржинальний напрям економічної думки.  

7. Роль реформ 1848 р. та 1861р. у становленні ринкових відносин в 

Україні. Українська економічна думка про необхідність та труднощі 

реформування національного господарства.  

8. Характерні особливості розвитку економіки України в пореформений 

період (60–70-ті роки ХІХ ст.) та відображення цих процесів у вітчизняній 

економічній думці . 5 

9. Київська соціально-психологічна школа (М. Х. Бунге, М. І. Туган-

Барановський, В. Я. Желєзнов, Д. І. Піхно) про закономірності та особливості 

ринкової еволюції в Україні.  

10. Особливості промислового розвитку України на межі ХІХ–ХХ ст. 

Українська економічна думка про становлення та сутність монополій.  

11. Становлення світового господарства. Концепції імперіалізму як 

відображення зовнішньоекономічної політики країн Західної Європи.  

12. Криза світового господарства (1929–1933 рр.) та шляхи виходу з неї. 

Сутність політики «Нового курсу» Ф.Д. Рузвельта.  

13. Зміни в господарствах країн Західної цивілізації в 20–30-ті рр. ХХ ст. 

та їх відображення в теоретичній системі Дж.М. Кейнса.  

14. Особливості економічної кризи 1929-1933 років у Німеччині. Роль 

німецької школи неолібералізму у господарському відродженні країни.  

15. Господарство провідних країн Західної цивілізації на етапі державно-

монополістичного розвитку. Теорії конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон.  

16. Загальна характеристика розвитку світової системи господарства і 

провідних напрямів економічної думки в 50–70-ті роки ХХ ст.  

17. Посилення ролі держави в господарстві суспільств Західної цивілізації 

та його аргументація в економічній думці в 50–70-ті роки ХХ ст.  

18.Вплив військово-конверсійних факторів на розвиток національних 

економік провідних країн Європи після Другої світової війни. План Дж. 

Маршалла.  

19. Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму. М. 

Фрідмен.  

20. Теорії економіки пропозиції і раціональних очікувань та їх практичне 

використання.  

21. Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція 

інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.  

22. Зміна галузевої структури виробництва та становлення і розвиток 

теорії постіндустріального суспільства.  

23. Теоретичні особливості нео-та нового інституціоналізму.  

24. Трансакційний сектор економіки, теорія прав власності та 

трансакційних витрат. Теорема Р.Коуза.  



25. Історичні умови виникнення неолібералізму. Теоретичні основи та 

методологічні принципи.  

26. Основні школи неолібералізму. Проблематика досліджень англійської 

(лондонської) та французької (паризької) шкіл неолібералізму.  

27. Виникнення німецького ордолібералізму. Фрайбурзька школа: 

особливості теорії та методології.  

28. Вчення про ідеальні типи господарства В. Ойкена. Ринкова свобода та 

соціальна справедливість. 

29.Становлення неоавстрійської школи неолібералізму.  

30. Філософські та наукові основи економічної теорії Ф.фон Хайєка. 

Філософія економічної свободи. Концепція спонтанного ринкового порядку.  

31. Теорія ціноутворення, капіталу та відсотку. Денаціоналізація грошей.  

32. Критичний аналіз кейнсіанської економічної теорії та практики 

господарювання. 

33.Кейнсіанство - провідний напрям світової економічної думки 40-70 рр., 

його еволюція.  

34.Історичні умови формування неокейнсіанства. Його зміст та структура.  

35. Неокейнсіанська теорія економічного циклу (Дж. Хікс, Е. Хансен).  

36. Проблеми динамічної рівноваги та циклічних коливань. Роль 

інвестицій в теоріях циклу. 

37. Криза кейнсіанського напряму другої половини 70-х рр.: причини та 

наслідки.  

38. Перегрупування основних напрямів світової економічної думки. 

Втрата кейнсіанством теоретичного лідерства. Неокласичне відродження. 

 39. Посткейнсіанство: економічна суть та загальна характеристика. 

 40. Структура посткейнсіанства. Англійська (Кембріджська) гілка 

посткейнсіанства (Дж. Робінсон, Н. Калдор, П. Сраффа, Дж. Ітуелл). 

41.Неоінституціоналізм: традиційний інституціоналізм та неокласика.  

42. Неоавстрійська школа (Ф. Хайєк) та філософсько-методологічні 

принципи неокласичного аналізу.  

43. Модифікація методологічних засад традиційної неокласики в 

структурі неоінституційної теорії. Інституційний лібералізм нового типу.  

44.Інституційна методологія холізму, інституційний детермінізм. 

Включення в предмет дослідження права, соціології, психології, політики 

45. Розробка теорії економіки права (Р. Коуз, Р. Познер, Г. Калабрезі). 

46. Право як система угод. Логіка ринкового аналізу права.  

47.Теорія суспільного вибору (Дж. Б’юкенен, Г. Таллок, Д. Мюллер). 

48. Теоретико-методологічні витоки еволюційної методології в 

економічній науці.  

49 2. К. Маркс, Т. Веблен, А. Маршалл, Й. Шумпетер, Ф. Фон Хайєк як 

передвісники теорії економічної еволюції.  

50. Сучасний економічний еволюціонізм. Суть еволюційного методу. 
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БЛОК 2 «МІКРОЕКОНОМІКА» 

Застосування і межі мікроекономічної теорії. Проблема обмеженості 

ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність цілей використання 

обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин. 

Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні. Індивід, 

домогосподарство. Фірма. Методологія мікроекономіки: теорії і моделі.  

Попит на товари в умовах досконало конкурентного ринку. Форми 

представлення попиту: аналітична, таблична та графічна. Закон попиту та його 

пояснення базовими положеннями теорії поведінки споживача. Фактори зміни 

попиту та їх аналіз.  

Концепція еластичності та її використання в мікроекономічному аналізі. 

Цінова еластичність попиту. Інтерпретація значень еластичності.  

Пропозиція: суть і засоби подання. Закон пропозиції та його пояснення 

базовими положеннями теорії виробництва і витрат.  

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.Зміни в ринковій 

рівновазі: порівняльний статичний аналіз. Концепція «надлишку споживача» й 

«надлишку виробника» як теоретичне обґрунтування взаємовигідності 

ринкового обміну.  

Мікроекономічний аналіз можливих наслідків державного втручання у 

формування ринкової рівноваги.  

Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. Пояснення вибору 

споживача з кардиналістських позицій. Закон спадної граничної корисності 

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

Сутність раціонального вибору споживача. Ординалістський підхід щодо 

вибору споживача. Вибір споживача з ординалістських позицій. Інструментарій 



ординалістської теорії: крива байдужості,бюджетна лінія. Оптимум споживача 

як модель раціонального споживчого вибору. Вирівнювання зважених 

граничних корисностей і рівновага споживача.  

Реакція споживача на зміну його доходу. Реакція споживача на зміну цін 

товарів.  

Ефект заміщення та ефект доходу: економічний зміст понять. Ефекти 

заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального попиту на 

благо в ординалістській теорії корисності.  

Поняття фірми.Фактори виробництва, їх групування та варіації.  Поняття 

і параметри виробничої функції. Основні види вибору підприємства: що 

виробляти (продукція, роботи, послуги)? як виробляти (технологія, фактори 

виробництва)? для кого виробляти (ринки, споживачі, ціни)?  

Виробнича функція з одним змінним фактором та її графічне 

відображення. Спадна віддача (продуктивність) змінного фактору виробництва 

та її врахування в обґрунтуванні рішень щодо розширення чи згортання 

виробництва.  

3аміщуваність і доповнюваність факторів виробництва у поясненні 

вибору виробником оптимальної комбінації ресурсів. Гранична норма 

технічного взаємозаміщення.  

Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів 

ресурсів. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу.  

Концепція економічних витрат виробництва. Витрати виробництва: 

економічний та бухгалтерський підходи до визначення. Прибуток як кінцевий 

результат діяльності фірми.  

Динаміка витрат в короткостроковому періоді. Закон неминучого 

зростання граничних витрат (зниження дохідності) в поясненні вибору 

виробника.  

Ринковий попит на продукцію підприємства за умов досконалої 

конкуренції. Поняття та методика обчислення загального (сукупного), 

середнього та граничного виторгу. Визначення оптимальних обсягів випуску: 

два підходи. Максимізація прибутку та мінімізація збитку.  

Поведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації. Пропозиція 

підприємства в короткостроковому періоді, її зв’язок з кривими витрат; 

формування галузевої пропозиції.  

Довгострокова рівновага підприємства і галузі. Ефективність ринку з 

досконалою конкуренцією. Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. 

Нецінова конкуренція за даної ринкової структури. Вплив рекламної діяльності 

на обсяг продажів і витрат. Еластичність попиту за монополістичної 

конкуренції та її вплив на поведінку фірми.  

Модель «чистої» монополії та її характеристики. Монополістичний спосіб 

дій. Ринкова влада, вхідні бар’єри як джерело її виникнення. Діагностування 

монопольної влади.Вибір монополістом ціни та обсягу виробництва, що 

максимізують його прибуток.  

Основні ознаки олігополії. Особливості організації олігополістичного 

ринку. Взаємозалежність олігополістів. Цінові війни та їх наслідки для 

споживачів і виробників продукту. Схильність до взаємоузгоджених дій і 



картельні угоди. Економічні наслідки олігополії. Можливості державного 

регулювання за олігополії.  

Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків. Особливості 

функціонування конкурентного ринку факторів виробництва. Взаємозв’язок 

ринків продуктів і факторів виробництва. Похідний попит. Особливості 

формування попиту на ресурси з боку фірми. Цінова еластичність попиту на 

ресурс.  

Пропозиція факторів виробництва. Обґрунтування вибору робітника 

щодо праці та відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності.  

Функціонування ринку капіталу й обґрунтування інвестиційних витрат. 

Пропозиція заощаджень. Вплив зміни ставки на рівноважний обсяг 

підприємницьких інвестицій.  

 

Перелік основних питань з мікроекономіки для підготовки до здачі 

вступних іспитів: 

1. Моделювання економічних явищ та процесів в мікроекономічному 

аналізу. 

2. Мікроекономічний аналіз ринку. 

3. Попит та фактори, що його визначають. Функція попиту. 

4. Пропозиція та фактори, що її визначають. Функція пропозиції. 

5. Досягнення ринкової рівноваги через взаємодію попиту і пропозиції. 

Рівноважна ціна. 

6. Еластичність попиту: еластичність попиту за ціною, за доходом та 

перехресна еластичність попиту. 

7. Еластичність пропозиції: зміст та фактори, що її визначають. 

8. Модель поведінки споживача: вимоги та умови визначення споживчого 

вибору. Характеристика вподобань споживача. 

9. Використання кривих байдужості в аналізі поведінки споживача. 

10. Корисність. Функція корисності. Концепції визначення корисності. 

11. Бюджетне обмеження. Механізми державного регулювання споживання. 

12. Оптимум споживача та його графічна інтерпретація. 

13. Реакція попиту домогосподарства на зміну доходу та цін. Ефект доходу 

та ефект заміни. 

14. Економічна природа фірми. Аналіз економічних організацій та основні 

форми підприємств. 

15. Теорія виробництва. Характеристика виробничого процесу, технологічна 

та економічна ефективність. 

16. Виробнича функція: сутність та її види. 

17. Виробнича функція при зміні одного фактору виробництва, її графічна 

інтерпретація. 

18. Виробнича функція при зміні двох факторів виробництва. Ізокванта, 

карта ізоквант. 

19. Сукупний, середній та граничний продукт виробництва; їх взаємозв’язок 

та графічний аналіз. 

20. Поняття ефекту масштабу виробництва, його типи. 

21. Економічний зміст витрат в діяльності фірми, їх класифікація. 



22. Аналіз витрат виробництва у короткостроковому періоді. Криві витрат 

виробництва. 

23. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Взаємозв’язок витрат у 

довгостроковому та короткостроковому періоді. 

24. Функції витрат виробництва за різних типів технологій. 

25. Рівновага фірми в короткостроковому та довгостроковому періоді 

26. Прибуток, економічний зміст та форми. 

27. Оптимальний план виробництва. Технічна та економічна 

результативність виробництва. 

28. Оптимальний план виробництва. Умови мінімізації витрат та 

максимізації прибутку. Графічна інтерпретація. 

29. Предмет і методи аналізу ринкових структур. 

30. Порівняльний аналіз ринків досконалої та недосконалої конкуренції. 

31. Основні типи ринкових структур: загальна характеристика та фактори, 

що визначають структуру ринку. 

32. Ринок досконалої конкуренції: суть, основні умови, загальне правило 

максимізації прибутку. 

33. Ефективність конкурентних ринків у порівнянні з іншими типами 

ринкових структур. 

34. Модель ринку досконалої конкуренції. Ринковий попит та ринкова 

пропозиція на ринку. 

35. Індивідуальна пропозиція конкурентної фірми на ринку у 

короткотерміновому періоді. 

36. Рівновага конкурентної фірми у короткостроковому періоді. Умови 

отримання економічного прибутку на ринку досконалої конкуренції. 

37. Рівновага конкурентної фірми та галузі у довгостроковому періоді. 

Прибуток фірми у довгостроковому періоді. 

38. Монополія: зміст, ознаки, види монополій та причини монополізації. 

39. Монопольна влада. Показники оцінки монопольної влади. 

40. Ринковий попит на продукцію та ринкова пропозиція монополіста. 

41. Особливості ціноутворення на ринку монополії. 

42. Модель короткострокової рівноваги монопольної фірми. Прибуток 

монополіста та умови його максимізації. 

43. Суспільні витрати від монопольної влади, соціальна ціна монополії. 

44. Антимонопольне регулювання як напрямок державної економічної 

політики. 

45. Модель монополістичної конкуренції. Умови та ознаки ринку 

монополістичної конкуренції. 

46. Поняття “нецінової конкуренції”. 

47. Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції у 

короткостроковому періоді. Цінова та нецінова конкуренція. 

48. Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції у 

довгостроковому періоді. Прибуток фірми на ринку монополістичної 

конкуренції. 

49. Ринок олігополії: суть, ознаки та особливості поведінки фірми на ринку 

олігополії. 

50. Дуополія Курно. 



51. Теорія ігор та моделювання олігополістичної поведінки. 

52. Моделі олігополістичного ціноутворення. 

53. Концепції ламаної кривої попиту та „витрати плюс” 

54. Ринки факторів виробництва: мікроекономічний аналіз. 

55. Попит на ринках факторів виробництва. 

56. Пропозиція на ринках факторів виробництва. 

57. Вплив структури ринку фактору виробництва і кінцевого продукту на 

обсяги попиту та пропозиції. 

58. Ринок послуг праці, загальна характеристика та особливості 

функціонування. 

59. Індивідуальна та ринкова пропозиція праці, їх графічна інтерпретація. 

Вплив нетрудових доходів на пропозицію праці. 

60. Визначення ефекту доходу та ефекту заміщення на ринку праці. 

61. Ринок капіталів. Індивідуальна та ринкова криві пропозиції заощаджень. 

62. Процес інвестування в мікроекономічному аналізі. 

63. Рента: зміст та види. Визначення ціни землі. 

64. Встановлення загальної та часткової ринкової рівноваги в процесі 

взаємодії попиту та пропозиції. 

65. Види ринкової рівноваги та основні підходи до встановлення рівноваги. 

Стабільність ринкової рівноваги. 

66. Механізми встановлення рівноваги. Важелі державного впливу на 

встановлення ринкової рівноваги. 

67. Модель загальної ринкової рівноваги Вальраса. Система рівнянь 

загальної рівноваги. 

68. Суспільні блага, економічний зміст та характеристика. 
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БЛОК 3 «МАКРОЕКОНОМІКА» 

Національна економіка як об’єкт дослідження. Цілісність національної 

економіки та загальна економічна рівновага. Позитивний та нормативний 

аспекти макроекономічної теорії.  

Моделювання як метод дослідження в макроекономіці. Пояснювальні 

теоретичні моделі. Ендогенні та екзогенні змінні моделей. Теоретичні та 

прикладні (економетричні) моделі в поясненні макроекономічних пропорцій: 

спільне та відмінне.  

Макроекономічні показники запасу та потоку, короткого та довгого 

періоду. Зміст агрегованих макроекономічних показників.  

Модель загального економічного кругообігу доходів та витрат. Зміст 

базових макроекономічних тотожностей (пропорцій) зв’язку між елементами 

сукупних доходів і сукупних витрат. Держава в загальному економічному 

кругообігу: власник ресурсів, виробник, власника доходів і споживач. 

Стабілізаційна функція держави. 

Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Основні 

категорії системи національних рахунків: інституціональні сектори, економічні 

операції, зведені рахунки. Валовий випуск та його структура. Валовий 

внутрішній продукт (ВВП), Валовий національний дохід та валовий 

національний наявний дохід. Виробничий, витратний (кінцевого використання) 

та за доходами методи розрахунку ВВП. Номінальний та реальний ВВП  

Національна економіка як система агрегованих ринків. Ринок ресурсу 

праці. Сукупний попит на працю (LD) та сукупна пропозиція праці (LS). 

Показники рівня використання ресурсу праці: рівень зайнятості, рівень 

безробіття, коефіцієнт участі в робочій силі. Види безробіття. Повна зайнятість, 

неповна зайнятість та природне безробіття. Макроекономічний зміст 

природного безробіття. Втрати економіки від циклічного безробіття. Закон 

Оукена: економічний зміст та математична формалізація. Неокласична та 

кейнсіанська теоретичні моделі ринку праці.  

Товарний ринок. Сукупний попит (AD) та сукупна пропозиція (AS): 

економічний зміст, структура, графічна інтерпретація та логіка впливу 

нецінових чинників. Функція сукупного попиту та функція сукупної 

пропозиції. Модель AD-AS у поясненні загальної рівноваги агрегованих ринків. 

Короткострокова та довгострокова рівновага.  

Грошовий ринок. Грошовий ринок як елемент фінансового ринку. 

Процентна ставка як регулятор фінансового (грошового) ринку. Пропозиція 

грошей (MS): структура та графічна інтерпретація. Мультиплікація грошей 

банківською системою та формула мультиплікатора грошової бази. Попит на 

гроші (MD): складові та графічна інтерпретація. Чинники попиту на гроші у 

класичній, кейнсіанській та монетаристській теоріях. Рівновага на грошовому 

ринку та макроекономічні наслідки її порушення. Взаємозв’язок фінансового, 

товарного та ресурсного ринків  

Інфляція: макроекономічний зміст. Способи вимірювання інфляції. 

Інфляція попиту та інфляція витрат. Очікувана і неочікувана інфляція. 



Адаптивні та раціональні очікування щодо динаміки цін. Макроекономічні 

наслідки інфляції. Кейнсіанська та неокласична теорія у поясненні причин 

інфляції.  

Зв'язок між інфляцією та безробіттям. Крива Філіпса у 

короткостроковому та довгостроковому періодах: математична та графічна 

інтерпретація.  

Приватне споживання (С) як елемент сукупних витрат. Доходи 

домогосподарств як джерело споживання. Диференціація доходів: чинники та 

методи аналізу. Макроекономічні наслідки бідності та нерівномірного 

розподілу доходів. Кейнсіанська функція споживання: математична та графічна 

інтерпретація. Схильності до споживання та до заощадження. Посткейнсіанські 

функції споживання. Теорія міжчасового вибору споживача Фішера, гіпотеза 

життєвого циклу Ф.Модільяні, гіпотеза постійного (перманентного) доходу 

М.Фрідмена.  

Приватні інвестиції (І) як елемент сукупних витрат. Макроекономічні 

чинники попиту на інвестиції. Інвестиційні функції: кейнсіанська та 

неокласична. Модель акселератора.  

Приватні заощадження (S) Трансформація заощаджень в інвестиції за 

участі фінансових ринків та фінансових посередників. Класична та 

кейнсіанська модель урівноваження заощаджень з інвестиціями.  

Моделі “витрати-випуск” («кейнсіанський хрест») та “вилучення - 

ін’єкції” у поясненні загальної рівноваги: графічна інтерпретація та 

економічний зміст. Рівноважний ВВП. Фактичні та заплановані витрати. 

Мультиплікатор витрат у закритій та відкритій економіці. Рецесійний та 

інфляційний розриви. 

Неокласична модель загальної економічної рівноваги як пояснення на 

основі узгоджених ринків та пропорційних цін. Регулююча роль рівноважної 

процентної ставки.  

Фіскальна політика в забезпечення макроекономічної рівноваги та 

стабільності. Вплив державних закупівель (мультиплікатор державних 

видатків) та чистих податків (мультиплікатор податків) на ВВП. Балансування 

бюджету у формуванні загальної рівноваги. Мультиплікатор збалансованого 

бюджету. Дискреційна  та автоматична фіскальна політика. Крива Лаффера. 

Джерела фінансування бюджетного дефіциту. Макроекономічний зміст та 

структура державного боргу.  

Монетарна політика в забезпеченні макроекономічної рівноваги та 

стабільності. Зміст, складові, види та інструменти монетарної політики. Кінцеві 

та проміжні цілі політики. Політика «дорогих грошей» та політика «дешевих 

грошей».  

Модель «IS – LM» в поясненні загальної економічної рівноваги: 

припущення, зміст та висновки.  

Економічне зростання: макроекономічний зміст, вимірювання та чинники 

впливу на темпи зростання. Класифікація чинників зростання. Модель Кобба-

Дугласа у поясненні зростання. Модель економічного зростання Солоу з 

екзогенними інвестиціями, змінами населення та технологічним прогресом. 

Явище стійкого економічного зростання. 

 



Перелік основних питань з макроекономіки для підготовки до здачі 

вступних іспитів: 

1.Модель макроекономічного кругообігу ресурсів, продуктів, доходів та 

витрат. 

2.Сутність, методологічні принципи та основні категорії системи 

національних рахунків. 

3.Валовий внутрішній продукт: економічний зміст та методи розрахунку. 

4.Основні макроекономічні показники СНР: економічний зміст та 

методика обчислення. 

5.Номінальний та реальний ВВП. Сутність дефлятора ВВП та індекса 

споживчих цін, їх порівняльна характеристика. 

6.Зайнятість та безробіття: сутність, види та показники. 

7.Природне безробіття: економічний зміст та методи вимірювання. 

8.Розрив ВВП в умовах циклічного безробіття. Закон Оукена: 

економічний зміст та математична формалізація. 

9.Неокласична та кейнсіанська моделі ринку праці: умови 

функціонування та механізм урівноваження. 

10.Сукупний попит: економічний зміст, графічна інтерпретація та вплив 

цінових та нецінових чинників. 

11.Сукупна пропозиція: економічний зміст, графічна інтерпретація у 

коротко- та довгостроковому періодах, вплив нецінових чинників. 

12.Модель «АD-AS» як базова модель макроекономічної рівноваги: 

коротко- і довгострокова рівновага. 

13.Пропозиція грошей: сутність, структура та графічна інтерпретація. 

Механізм мультиплікації грошової бази банківською системою та грошовий 

мультиплікатор. 

14.Процентна ставка та її роль в економіці. Номінальна та реальна 

процентна ставка. Рівняння та ефект Фішера. 

15.Попит на гроші: сутність, складові та графічна інтерпретація. Чинники 

попиту на гроші у класичній, кейнсіанській та монетаристській теоріях. 

16.Механізм функціонування грошового ринку: пропозиція, попит та 

урівноваження. 

17.Інфляція: сутність, методи вимірювання та види. 

18.Економічні чинники та наслідки інфляції. 

19.Інфляція та безробіття. Крива Філіпса у короткостроковому та 

довгостроковому періодах: математична та графічна інтерпретація. 

20.Особистий дохід та особистий наявний дохід: сутність, джерела 

формування та структура. 

21.Диференціація доходів: сутність, чинники та методи аналізу. Крива 

Лоренца, коефіцієнт Джині та децільний коефіцієнт. 

22.Кейнсіанська функція споживання: математична та графічна 

інтерпретація. Схильності до споживання та заощадження. 

23.Вплив фактору часу на споживання. Посткейнсіанські (довгострокові) 

функції споживання. 

24. Інвестиції: сутність, роль та чинники попиту. 

25.Інвестиційні функції (кейнсіанська та неокласична), їх обґрунтування. 

26.Проста інвестиційна функція: математична та графічна інтерпретація. 



27.Структура заощаджень. Трансформація заощаджень в інвестиції на 

фінансових ринках. Роль фінансових посередників. 

28.Моделі економічної рівноваги “витрати-випуск” та “вилучення - 

ін’єкції” за умов приватної економіки: графічна інтерпретація та економічні 

пояснення. 

29.Неокласична модель загальної економічної рівноваги: передумови, 

особливості утворення та зв’язки між ринками. 

30.Модель мультиплікатора витрат за умов приватної економіки. 

Механізм мультиплікації автономних витрат. Ефект мультиплікатора. 

31.Рецесійний та інфляційний розриви в економіці: сутність, графічна 

інтерпретація та кількісне визначення. 

32.Роль держави та моделі економічної рівноваги «витрати – випуск» та 

«вилучення -ін’єкції» в змішаній закритій економіці. 

33.Фіскальна політика: сутність, види та інструменти. Вплив державних 

закупівель та чистих податків на ВВП. 

34.Дискреційна та автоматична фіскальна політика. Ефект гальмування 

динаміки ВВП. 

35.Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Крива Лаффера. 

36.Фіскальна політика та державний бюджет. Дефіцит бюджету та 

державний борг. 

37.Монетарна політика: сутність, складові, види та інструменти. 

38.Монетарна політика у моделі AD-AS та наслідки її впливу на 

економіку. 

39.Модель «IS–LM»: зміст та висновки. Ефективна взаємодія фіскальної 

та монетарної політики в моделі «IS – LM». 

40.Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП: функція споживання у відкритій 

змішаній економіці; складний мультиплікатор витрат; чинники впливу на 

чистий експорт та зв'язок з валютним курсом. 

41.Платіжний баланс країни: структура, характеристика його основних 

розділів. Рівновага платіжного балансу. 

42.Валютний курс: сутність, види та вплив на зовнішню торгівлю. 

Чинники попиту і пропозиції на валютному ринку. Етапи розвитку міжнародної 

валютної системи. 

43.Зміст та прояви економічного зростання. Основні засади теорії 

економічного зростання. 

44.Модель Солоу в поясненні економічного зростання. 

45.Антициклічне регулювання економіки: сутність, концепції та 

інструменти. 
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БЛОК 4 «АГРАРНА ЕКОНОМІКА ТА СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК» 

Аграрний сектор економіки України як драйвер розвитку економіки. 

Характеристика галузевої структури аграрного сектору – рослинництво і 

тваринництва, підходи до оптимізації розвитку. Сучасні тенденції розвитку 

аграрного сектору економіки (динаміка економічного зростання, експортна 

орієнтація, формування доданої вартості у агропродовольчих ланцюгах і т.д.). 

Продовольча безпека та продовольча незалежність країни як головна ціль 

розвитку аграрного сектору економіки. Індикатори забезпечення продовольчої 

безпеки: вітчизняний та міжнародний аспект. Нормативно-правове 

забезпечення продовольчої безпеки України. 

 Інноваційний розвиток аграрного сектора економікив Україні: Agriculture 

4.0. Передумови технологічної трансформації вітчизняного аграрного сектора, 

основні тренди. Агротехнології майбутнього. Ефективність вкладень коштів та 

грантової підтримки наукових розробок в аграрний сектор Україні.  



 Охарактеризувати стримуючі чинники трансферу технологій в аграрний 

сектор. Інструменти підтримки розвитку інновацій агробізнесом в Україні. 

Технологічний Форсайт. Сільське господарство після 2025 року. Інновації як 

рушійна сила на шляху досягнення «світ без голоду». 

Аналіз сучасного стану агропродовольчого ринку України. Поняття і 

загальна характеристика ринкового середовища функціонування аграрного 

сектору економіки. Попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію та 

продовольство. Особливості визначення ринкового попиту на окремі види 

продукції (послуг), їх зміна та її наслідки. Взаємозв’язок між попитом і 

пропозицією та ціною на агропродовольство. Фактори, які впливають на їх 

зміну. Ціна рівноваги, її формування. Цінова еластичність попиту на продукцію 

сільського господарства. Його вплив на економічний стан суб’єктів 

агробізнесу. Складові елементи ринкової інфраструктури. 

Об'єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектору 

економіки. Хараткеристика підходів до регулювання аграного сектору 

економіки, форми та інструменти. Особливості державного регулювання 

аграрного сектру економіки у вітчизняній практиці. Інструменти регулювання 

аграрного сектору економіки в умовах воєнного стану та їх результативність. 

Рентний принцип ціноутвореннявсільськомугосподарстві. Структура ціни 

на сільськогосподарську продукцію. Ціна як інтегрованийпоказник якості. 

Цінова конкуренція між виробниками і характер її прояву. Цінов 

аконкурентоспроможність товарів і методика її визначення. Фактори 

підвищення цінової конкурентоспроможності аграрного сектору економіки 

України.  

Механізм формування цін на сільськогосподарську продукцію та 

продовольство на сучасномуетапі. Договірні та вільні ціни. Біржова ціна. 

Індикативні ціни. Внутрішньогосподарські і середні реалізаційні ціни. 

Паритетність цін: поняття, методика визначення паритетних цін в умовах 

ринку. Функція паритетних цін. 

Інвестиції в аграрний сектор економіки: сучасний стан та тенденції 

розвитку. Інвестиційна привабливість аграрного сектору економіки. Сукупність 

чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій у сільське 

господарство. Інструменти активізації інвестиційних процесів в аграрній сфері. 

Державна підтримка інвестиційної діяльності у аграрній сфері. Зелені облігації 

як інструмент залучення інвестицій в екологоощадні технології сільського 

господарства. 

Ринок землі в Україні. Нормативно-правове регулювання земельних 

відносин у вітчизняній практиці. Інфраструктура ринка землі як важливий 

інструмент його повноцінного функціонування. Напрями забезпечення 

відповідального використання сільськогосподарських угідь суб’єктами 

господарювання. Основні положення Закону України від 31 березня 2020 року 

№ 552-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов 

обігу земель сільськогосподарського призначення».  

Науково-технічнийпрогрес: поняття, основнінапрями, їх характеристика 

та взаємозв'язок. Основні напрями НТП в аграрному секторі економіки: 

технічний, технологічний, агрохімічний, біологічний і організаційно-

економічний. Хімізація в системі основних напрямів НТП, її головні складові. 



Мінеральні добрива, рівень їх застосування, напрями покращення якісного 

складу, фактории поліпшення використання та забезпечення екологічності їх 

застосування. Методика розрахунку економічної ефективності використання 

мінеральних добрив. Хімічні засоби захисту рослин і тварин. Економічний 

поріг їх шкідливості, методичні підходи до його визначення. Ефективність їх 

застосування та основні напрями її підвищення. Пестициди і екологія. 

Інтегрована система захисту сільськогосподарських тварин і рослин та 

необхідність її запровадження.  

Біологічний напрям НТП. Економічна ефективність застосування 

ентомофагів і ентомопатогенів. Ефективність застосування нових сортів, порід, 

гібридів. Ефективність біотехнологій у ветеринарії, регуляторів росту і 

розвитку живих організмів, нових штамів мікроорганізмів та застосування 

вермикультури.  

Технологічний напрям НТП. Методичні підходи до визначення 

економічної ефективності запровадження інноваційних технологій. 

Організаційно-економічний напрям НТП, його зміст та посилення ролі в аспекті 

модернізації та технічного переозброєння аграрного сектору економіки.Лізинг 

сільськогосподарської техніки, його суть, умовиздійснення і значення для 

зміцненнятехніко-технологічноїбазиагробізнесу.  

Економічнасутність агропромислової інтеграції, її організаційні форми і 

соціально-економічне значення. Розширення і поглиблення міжгалузевих та 

міжгосподарських зв’язків. Переваги агропромислового виробництва. 

Синергічний ефект. Соціально–економічнезначення агропромислової 

інтеграції. Принципові аспекти побудови економічного механізму інтеграції 

аграрних і переробнихпідприємств.  

Європейська політика сільського розвитку - орієнтири для України. 

Основні етапи формування політики підтримки аграрного і сільського розвитку 

в рамках САП ЄС, Компліментарність аграрного і сільського розвитку в 

Україні та ЄС. Селоцентризм у внутрішній економічній політиці країн ЄС – 

ruralproofingpolicy. Сільський розвиток у стратегічному плануванні та 

управлінні національним господарством. 

Регулювання земельних відносин для цілей сільського розвитку. 

Регламентація ринкового обігу  сільськогосподарських земель у ЄС. САП ЄС та 

раціональне використання земель сільськогосподарського призначення. 

Напрями вдосконалення земельних відносин в Україні в контексті 

європейських підходів. 

Якісне оновлення людського й соціального капіталу  села. Інституційне  

середовище передачі знань та інновацій у сільській місцевості. Особливості 

функціонування людського капіталу в сільській економіці. Національні мережі 

сільського розвитку – ЄС та Україна. Підвищення доступності базових послуг. 

Підвищення життєздатності та конкурентоспроможності господарювання на 

селі. Пріоритети підвищення конкурентоспроможності агрогосподарювання. 

Сприяння розвитку сімейних (малих) господарств. Стимулювання розвитку не 

аграрних видів діяльності. Інтелектуалізація сільського господарства – Farming 

4.0. 

Руралізація місцевого самоврядування. Особливості реформування 

місцевого самоврядування у країнах ЄС та Україні. Просторові аспекти 



функціонування об’єднаних територіальних громад. Посилення самоврядних 

прав та спроможності місцевих сільських спільнот. 

 

 

 

Перелік основних питань з аграрної економіки та сільського розвитку для 

підготовки до здачі вступних іспитів: 

1. Характеристика галузевої структури аграрного сектору  та сучасні 

тенденції його розвитку. 

2. Продовольча безпека та продовольча незалежність країни, індикатори 

забезпечення продовольчої безпеки та нормативно-правове забезпечення. 

 3. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки в Україні.  

4. Аналіз сучасного стану агропродовольчого ринку України. 

5. Попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію та 

продовольство.  

6. Особливості визначення ринкового попиту на окремі види продукції 

(послуг), їх зміна та її наслідки 

7. Рентний принцип ціноутвореннявсільськомугосподарстві.  

8. Структура ціни на сільськогосподарську продукцію. Механізм 

формування цін на сільськогосподарську продукцію та продовольство на 

сучасному етапі.  

9. Інвестиції в аграрний сектор економіки: сучасний стан та тенденції 

розвитку.  

10. Інвестиційна привабливість аграрного сектору економіки. Сукупність 

чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій у сільське 

господарство. 

11. Державна підтримка інвестиційної діяльності у аграрній сфері.  

12. Ринок землі в Україні.  

13. Основнінапрями НТП в аграрному секторі економіки: технічний, 

технологічний, агрохімічний, біологічний і організаційно-економічний.  

14. Хімізація в системі основних напрямів НТП, її головні складові.  

15. Біологічний напрям НТП в аграрному секторі 

16. Технологічний напрям НТП в аграрному секторі.  

17. Економічна сутність агропромислової інтеграції, її організаційні 

форми і соціально-економічне значення.  

18. Європейська політика сільського розвитку  - орієнтири для України. 

19. Регулювання земельних відносин для цілей сільського розвитку. 

Регламентація ринкового обігу  сільськогосподарських земель у ЄС.  

20. Особливості функціонування людського капіталу в сільській 

економіці 

21. Підвищення життєздатності та конкурентоспроможності 

господарювання на селі.  

22. Пріоритети підвищення конкурентоспроможності 

агрогосподарювання.  

23. Руралізація місцевого самоврядування. Особливості реформування 

місцевого самоврядування у країнах ЄС та Україні.  



24. Просторові аспекти функціонування об’єднаних територіальних 

громад. Посилення самоврядних прав та спроможності місцевих сільських 

спільнот. 

25.Хараткеристика підходів до регулювання аграного сектору економіки, 

форми та інструменти.  

26. Особливості державного регулювання аграного сектру економіки у 

вітчизняній практиці.  

27. Сільський розвиток у стратегічному плануванні та управлінні 

національним господарством. 

28. Вдосконалення земельних відносин в Україні у контексті 

європейських підходів. 

29. Інституційне середовище передачі знань та інновацій у сільській 

місцевості. 

30. Сільське господарство після 2025 року. Інновації як рушійна сила на 

шляху досягнення «світ без голоду». 
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БЛОК 5. «ТЕОРІЯ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ ТА КОНКУРЕНТНА 

ПОЛІТИКА. МОНОПОЛІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ». 



Ціна монополіста та суспільний оптимум. Ціна монополіста на ринках 

товарів, пов’язаних виробництвом. Ціна монополіста на ринках товарів, 

пов’язаних попитом. Платформи. Ціна монополіста за наявності 

багатосторонніх мережевих ефектів. Стратегії монополіста на ринках похідних 

благ. Товари тривалого використання та міжчасова конкуренція. Проблема 

Коуза. Політика оновлення та запланованого старіння. 

Особливості розвитку агропродовольчих ринків в умовах невизначеності 

та глобалізаційних кліматичних змін. Конкурентне середовище функціонування 

товаровиробників сільськогосподарської продукції та продовоства. Роль 

біотехнологій у вирішенні сучасних проблем продовольчого забезпечення 

населення та збереження навколишнього середовища. 

Моделювання вертикальної та горизонтальної диференціації продукту. 

Асортимент: вплив монополіста на суспільний добробут. Проблеми якості: 

моральний ризик та несприятливий відбір. Сигналізовані якості. Умови, які 

розділяють рівновагу. Проблеми якості в тарифному регулюванні. 

Групові ціни (цінова дискримінація третього типу). Меню цін та само 

відбір. Міжчасова цінова дискримінація, пов’язана із якістю. Пов’язані продажі. 

Цінова дискримінація та суспільний добробут. Оцінка цінової дискримінації та 

практика використання антимонопольного законодавства (Україна).  

Вертикальні обмеження як спосіб нейтралізації вертикальних  і 

горизонтальних зовнішніх ефектів. Достатність вертикальних обмежень. Вплив 

вертикальних обмежень на конкуренцію та добробут. Порівняльні переваги 

вертикальних обмежень та їх вплив на добробут в умовах невизначеності 

відносно попиту та затрат. 

Стратегічні субститути та стратегічні комплементи. Цінова конкуренція 

та двохперіодна взаємодія. Виконання моделей Курно та Бертрана для 

пояснення факторів, які впливають на ціни на ринках олігополії. Злиття: вплив 

на ціни та витрати. Компроміс Уїльямсона та оцінка ефектів злиття. 

Змова та умови її стійкості. Перегляд цін та стійкість змови. Практика, що 

полегшує підтримку змови. Антимонопольні заборони на горизонтальні угоди 

та практика їх використання. Система санкцій за участь в жорстких картелях. 

Програма послаблення покарання: вплив на стимули учасників угод. 

Витрати на дослідження та інновації при монополії та конкуренції. 

Випадок радикальних і нерадикальних інновацій. Патентні гонки та вибір 

технології. Патентні пули. Випереджальні інновації. Політика щодо 

паралельного імпорту. Моделі вичерпання прав. 

 

Перелік основних питань з теорії галузевих ринків та конкурентної 

політики для підготовки до здачі вступних іспитів: 

1. Оцінка ефективності зовнішньоторговельної політики держави.  

2. Оцінка ефективності інноваційної політики держави.  

3. Вплив фактора НТП на стратегії фірм у високотехнологічних галузях.  

4. Природні монополії, ефективність державного регулювання їх 

діяльності.  

5. Якість продукту і його місце в галузевих стратегіях.  

6. Стратегічна взаємодія великих товаровиробників на світовому ринку.  

7. Сучасні методи встановлення бар'єрів входу в галузь.  



8. Галузева політика держави в автомобільній промисловості України.  

9. Вплив цінової політики фірм на структуру галузевого ринку.  

10.Застосування методів цінової дискримінації в сучасних ринкових 

умовах.  

11.Злиття й поглинання (на прикладі окремих галузей світової й 

національної економіки).  

12.Державна підтримка й захист вітчизняного товаровиробника. 

13.Вертикальна інтеграція: оцінка ефективності й впливу на структуру 

галузевого ринку.  

14.Диверсифікованість діяльності фірми як спосіб адаптації до мінливого 

ринкового середовища. 

15.Стратегічна поведінка компаній в умовах диференційованого 

продукту.  

16.Вплив інноваційної політики фірми на галузевий ринок. 

17.Стратегічна поведінка компаній в умовах асиметричності інформації 

про якість продукції.  

18.Вплив продуктових інновацій на структуру галузевого ринку. 

19.Вплив технологічних інновацій на структуру галузевого ринку. 

20.Оцінка ефективності міжнародних картелів і їх впливу на галузевий 

ринок.  

21.Природні монополії, ефективність державного регулювання їх 

діяльності.  

22.Сучасні методи встановлення бар'єрів входу в галузь.  

23.Застосування методів цінової дискримінації в сучасних ринкових 

умовах.  

24.Стратегічна поведінка компаній в умовах асиметричності інформації 

про якість продукції.  

25.Вплив продуктових інновацій на структуру галузевого ринку. 
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