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Перелік джерел та проблем для підготовки до іспиту 

з маґістерського курсу “Сучасні моделі економічних систем” 

 
1. Іван Франко “Що таке поступ” (Твори у 50-ти тт. Т.45). 

2. Макс Вебер “Протестантська етика і дух капіталізму” (К.: Основи, 1994.- 261 с.). 

3. Богдан Гаврилишин “Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. Доповідь 
Римському клубові” (Київ: Основи, 1993.- 238 с.). 

4. Томас Мор “Утопія” (Див. в кн.: Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця.- К.: 
Дніпро, 1988.- С.16-114). 

5. Чи політична свобода є обов’язковою передумовою економічної свободи? У яких 
реальних співвідношеннях існують в Україні політична та економічна свободи? 

6. Економічні системи Заходу часто називають капіталізмом. Чи однаковим є 
американський, німецький, французький, шведський та японський капіталізм? Чи можна усі 
ці системи назвати власне капіталістичними? Яке визначення економічної системи 
капіталізму Ви вважаєте справедливим? 

7. Економічну систему Швеції часто називають "шведським соціалізмом", колишньої 
Юґославії - "ринковим соціалізмом", у 1980-ті роки СРСР називав свою економічну систему 
"розвинутим соціалізмом". Які економічні системи Ви зарахували б до соціалістичних? Який 
критерій "соціалістичності" Ви обрали б? Обґрунтуйте свою думку. 

8. Дайте визначення економічної системи. Чи справедливо було б називати економічну 
систему соціально-еколого-економічною?  

9. У чому полягає суть екологічної парадигми економічної науки? 

10.Чи характеризують економічні системи такі поняття, як соціальна справедливість, 
соціальний захист, соціальний мир?  Чи можна вважати усі сучасні економічні системи 
змішаними? 

11.Чи допомагає знання структур економічних систем їх порівняльному аналізу? Поясніть 
свою думку. 

12.Які головні хиби математичного моделювання економічних систем? 

13.За якими критеріями можна визначити соціальну, економічну та екологічну 
ефективність економічних систем? 

14.Що, на Вашу думку, є ефективніше - адміністративне обмеження забруднення довкілля 
чи продаж прав на можливість його забруднення? Який із цих підходів придатний для 
української практики? 

15.Які особливості формування американської системи цінностей? Які способи її 
підтримання?  

16.Скориставшись статистичним довідником, проаналізуйте ефективність економічної 
системи США (астрагуючись від абсолютних та відносних переваг їх зовнішньої торгівлі). 
Які переваги економічної системи США? 

17.Чи справедливо говорити, що сьогодні у США існує система економічного лібералізму? 
Обґрунтуйте свою відповідь. 

18.Чи сформована у США форма політичного правління, а також економічна система 
прийнятні для України? Поясніть. 

19.Основні положення критики Карлом Марксом капіталізму. 

20.На яких теоретичних засадах збудована сучасна німецька економічна система.  

21.У 1950 році 1 фунт стерлінгів, 1 долар США та 1 французький франк коштували 
відповідно 11,70, 4,30 та 1,20 німецьких марок. У 1996 році ці валюти коштували відповідно 
– 3,20, 1,52 та 0,17 німецької марки. Чи свідчать ці цифри про динаміку макроекономічної 
ефективності відповідно німецької, британської, американської та французької систем? 
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22.Економічна система Німеччини після другої світової війни була практично зруйнована. 
У цих умовах фрайбурзьким неолібералам вдалося запропонувати модель соціальної 
ринкової економіки. Чи відповідає ця модель системі національних цінностей німців? Чи 
повоєнна економічна криза у Німеччині не нагадує Вам сучасну українську? Обґрунтуйте 
свої міркування. 

23.У чому, на Ваш погляд, причина екологічної ефективності економічної системи 
Німеччини? 

24.Які характерні риси національної ментальності французів Ви б відзначили? Чи ці риси 
сприяють чи заважають підвищенню економічної ефективності національної економіки? 

25.Чому, на Ваш погляд, Франція є сприйнятливішою до соціалістичних чи марксистських 
ідей, ніж, наприклад, США або сусідні Великобританія чи Німеччина? 

26.Із якою економічною системою - німецькою чи французькою - Україна має більше 
спільного? Обґрунтуйте свої думки. 

27.Чи економічна система Франції є екологічно ефективною?   

28.На яких основних засадах побудована система шведського соціалізму? 

29.Які переваги і хиби економічної системи розподільчого соціалізму? Чи ефективною 
була б ця система у США чи Україні? Обґрунтуйте свою думку. 

30.Чи стимулює ця система розвиток великого підприємництва (як, наприклад, авто-, 
судно-, машинобудування, важку індустрію тощо) і чому? Чи може бути національна 
економіка ефективною без цих галузей? 

31.У 20-30-ті роки у Галичині був надзвичайно добре розвинений кооперативний рух. 
Можемо навіть стверджувати формування у межах Польщі ефективної української 
національної економічної системи. Формування української економічної системи велося 
цілеспрямовано, про що свідчить навіть назва друкованого органу РСУК "Кооперативна 
республіка". На Ваш погляд, чи відповідав кооперативний ідеал українським національним 
цінностям? Чи придатна ця ідея для формування національної економічної системи України 
сьогодні? 

32.Яка система цінностей характерна для українців? Яка форма політичного правління 
відповідає цим цінностям? 

33.На час розпаду СРСР Україна була (1989 р.) на першому місці у світі за видобутком 
залізних руд (2126 кг) і виплавленням сталі (1060 кг) на душу населення. На другому місці 
були за видобутком руд - Франція (167 кг), виплавленням сталі - Німеччина (691 кг). У 
виробництві зернових та зернобобових Україна (1033 кг) поступалась лише Франції (1058 
кг). Зважаючи на розташування основної частки чорноземів світу власне в Україні, 
перспективи виробництва зерна практично не обмежені. Крім цього, в Україні заробітна 
плата набагато нижча ніж, скажімо, у США чи Канаді. Враховуючи ці цифри, проаналізуйте, 
чи вигідна економічно стабільна і розвинута Україна для багатьох розвинених держав світу? 

34.Чи впливають екологічні чинники на ефективність економічної системи України?  
Обґрунтуйте свою думку. 

 


