
Програмові вимоги з предмету «Макроекономіка» 

 

Тема 1.  Макроекономіка як наука 

1. Для чого потрібно вивчати макроекономіку? Яке місце вона посідає серед інших 

рівнів економічної системи? Назвіть їх. 

2. Що є об’єктом та предметом макроекономічної теорії? Які функції вона виконує? 

3. Визначте місце макроекономіки в системі економічних наук. 

4. Яка різниця між позитивною і нормативною макроекономікою? 

5. Які загальноекономічні та специфічні методи використовує макроекономіка? 

6. Чим відрізняються проста і ускладнена моделі макроекономічного кругообігу в 

закритій приватній економіці? 

7. Дайте характеристику моделі макроекономічного кругообігу в закритій змішаній 

економіці. 

8. Розкрийте зміст моделі макроекономічного кругообігу у відкритій економіці.   

 

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 

9. Дайте визначення системі національних рахунків та розкрийте причини, що зумовили 

необхідність її виникнення.  

10. На яких принципах ґрунтується СНР-93? 

11. Зробіть порівняльний аналіз системи національних рахунків та балансів 

народного господарства. 

Тема 3. Споживання домогосподарств 

12. Дайте визначення сукупного попиту та поясність його відмінності від одно 

товарного попиту. 

13. Розкрийте зміст сукупної пропозиції, вкажіть на її відмінності із одно товарною 

пропозицією. 

14. Які нецінові фактори і як впливають на зміну сукупного попиту і сукупної 

пропозиції? 

Тема 4. Сукупні витрати і ВВП. 

15. Розкрийте зміст ВВП у системі національних рахунків та визначте методи його 

розрахунку.  

16. Дайте змістовну характеристику похідних від ВВП макроекономічних 

показників. 

17. Яка різниця між номінальним та реальним ВВП, дефлятором та індексом 

споживчих цін. 

18.  

19. Дайте характеристику короткострокової та довгострокової кривої AS. 

20. Зміст моделі AD-AS як вияву взаємодії сукупного попиту та сукупної 

пропозиції.  

21. Дайте визначення і поясніть механізм дії ефекту храповика. 

22. Поясніть зміст споживання і заощадження як функцій доходу. 

23. В чому зміст та яка різниця між граничними й середніми схильностями до 

споживання та заощадження? 

24. Розкрийте зміст кейнсіанської функції споживання.  

25. Чим відрізняється теорія споживання С.Кузнеця від теорії споживання 

Дж.М.Кейнса? 

26. Зробіть порівняльний аналіз теорій споживання з урахуванням чинника часу.  

Тема 5. Приватні інвестиції 

27. В чому сутність інвестицій та яке їх значення для економіки? За яких умов  

заощадження можуть перетворюватися в інвестиції?. 

28. Що таке автономні інвестиції? Порівняйте кейнсіанську та неокласичну моделі 

автономних інвестицій. 

29. Дайте визначення мультиплікатора інвестицій та розкрийте його економічний 

механізм.  



30. Що таке рецесійний та інфляційний розриви та як їх можна подолати? 

31. Що таке індуційовані інвестиції? Яке значення має теорія мультиплікатора-

акселератора для економіки? 

 

Тема 6. Товарний ринок 

32. Дайте визначення національного ринку та розкрийте його структуру. 

33. Назвіть передумови, головні завдання та зміст моделі загальної рівноваги 

Леона Вальраса.   

34. Розкрийте зміст сучасної неокласичної моделі загальної рівноваги.  

35. Порівняйте пояснюючі загальну рівновагу моделі Дж. М. Кейнса ”витрати-

випуск” і ”ін’єкції-вилучення”.  

36. Розкрийте економічний зміст моделі IS. Які фактори спричиняють її зрушення? 

 

Тема 7.  Грошовий ринок 

37. Порівняйте сучасні неокласичні моделі формування загальної рівноваги: 

монетаризм, теорії ”раціональних сподівань” та ”економіки пропозиції”. 

38. Розкрийте зміст, структуру та функції грошового ринку. 

39. Що таке грошова маса? Яка її структура? 

40. Дайте визначення поняття “ліквідність грошей“. Яке значення вона має для 

формування грошових агрегатів? 

41. Які причини зумовлюють розбіжності щодо кількості грошових агрегатів та їх 

структури в різних країнах? 

42. Що таке пропозиція грошей? Які чинники її визначають? 

43. Яке значення має грошовий мультиплікатор? 

44. Поясніть зміст неокласичної,  кейнсіанської та сучасної теорій попиту на 

гроші. 

45. Розкрийте механізм моделі LM. Поясніть взаємодію грошового та фінансового 

ринку за моделлю IS-LM. 

46. Дайте визначення грошово-кредитної системи, розкрийте її зміст і структуру. 

47. Розкрийте зміст і завдання грошово-кредитної (монетарної) політики. 

48. Охарактеризуйте структуру банківської системи. Порівняйте функції 

Центрального та комерційних банків. Які є небанківські фінансові та кредитні установи та 

яку роль вони виконують в грошово-кредитній системі? 

49. Дайте класифікацію інструментів монетарної політики. Якими є засоби 

прямого впливу Центрального банку на пропозицію грошей? Що таке опосередковані засоби  

монетарної політики? 

50. Поясніть зміст та доцільність застосування політики “дорогих“ та “дешевих“ 

грошей. 

 

Тема 8. Ринок праці 

51. Поясніть механізм функціонування моделі ринку праці.  Охарактеризуйте 

зайнятість і безробіття як макроекономічні явища. 

52. Які існують чинники попиту і пропозиції на працю на рівні національної 

економіки? Як вони впливають на зміну попиту і пропозиції праці? 

53. Порівняйте неокласичну та кейнсіанську моделі функціонування ринку праці. 

54. На яких умовах ґрунтується модель Хікса-Хансена, яка розкриває механізм 

встановлення рівноваги на трьох ринках: товарному, грошовому та праці? 

 

Тема 9. Економічна динаміка 

55. Розкрийте економічний зміст суспільного відтворення та його основних типів. 

56. Що таке макроекономічна рівновага та в чому полягає циклічність 

економічного розвитку? 

57. З яких фаз складаються класичні промислові цикли? Охарактеризуйте їх.  

58. Які є види та причини циклічних коливань? 



59. Назвіть особливості сучасних економічних коливань. Чим зумовлений перехід 

від класичного промислового циклу до сучасних економічних коливань? 

60. Охарактеризуйте неокласичні та кейнсіанські моделі економічних коливань.  

61. Чим зумовлені та яка структура нециклічних коливань економіки? 

62. В чому полягає зміст державного антициклічного регулювання? 

 

Тема 10. Інфляційний механізм 

63. Що таке інфляція, які її причини та види? Як можна виміряти інфляцію? 

64. Які соціально-економічні наслідки інфляції?  

65. Чи можна вважати інфляцію виключно негативним явищем для економіки? 

Чому? 

66. Якими мають бути антиінфляційні заходи держави? 

67. Охарактеризуйте безробіття як чинник порушення рівноваги на ринку праці, 

його види та вимірювання. 

68. Які втрати має економіка від безробіття? В чому полягає закон А.Оукена? 

69. Чи може існувати ситуація “повної зайнятості“? Коли і чому? Як “повна 

зайнятість“ пов’язана із природним безробіттям?  

70. Якою має бути державна політика регулювання зайнятості і зменшення рівня 

безробіття? 

71. Поясніть зв'язок інфляції та безробіття, що виражається через криву А.Філіпса. 

72. Які особливості інфляції та безробіття на сучасному етапі? Чи можна їх 

подолати? Як? 

73. Дайте визначення економічному зростанню. Яка різниця між економічним 

зростанням і економічним розвитком?   

74. Який тип суспільного відтворення забезпечує стабільне економічне зростання? 

75. Які типи,  джерела, фактори та методи оцінки економічного зростання? 

76. Охарактеризуйте моделі економічного зростання: кейнсіанські моделі 

Є.Домара і Р.Харрода та неокласична модель Р.Солоу.  

77. Назвіть критерії оптимальності темпів економічного зростання за “золотим 

правилом“ Е.Фелпса. 

78. Які межі економічного зростання? Яким має бути його державне регулювання? 

 

Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання. 

79. В чому полягає економічна роль держави в сучасній економіці?  

80. Які функції виконує держава в сучасній економіці? 

81. Назвіть причини втручання держави в економіку. Що таке “провали ринку“? 

82. Охарактеризуйте напрямки державного регулювання економіки. 

83. Якими є види, цілі та інструменти макроекономічної політики? 

84. Поясніть зміст фіскальної політики. Якими інструментами вона володіє? 

85. Порівняйте дискреційну та автоматичну фіскальну політики.  

86. Поясніть впливи фіскальної політики на макроекономічну ситуацію за 

моделлю ”кейнсіанського хреста“. 

87. Який із фіскальних мультиплікаторів справляє найсильніший вплив на 

економіку? 

88. Охарактеризуйте особливості податкової системи як засобу впливу на 

економіку. Що представляє собою крива А.Лаффера? 

89. Що собою представляє бюджетна система? Що таке державний бюджет та які 

його види? 

90. Назвіть причини дефіциту державного бюджету.  

91. Які існують концепції балансування державного бюджету? Розкрийте їх зміст. 

92. Які види бюджетного дефіциту та способи його фінансування ви знаєте? 

93. Що таке державний борг та як він впливає на національну економіку?  

94. Які є безпечні межі державного боргу? Як можна управляти державним 

боргом? 



95. Поясніть, чому уряд повинен розробляти економічну політику з урахуванням 

взаємозв’язку грошово-кредитних і фіскальних методів? 

96. Який макроекономічний зміст соціальної політики, якими засобами вона 

користується? В чому полягають межі державного втручання у перерозподіл доходів? 

97. Як можна оцінити нерівність розподілу доходів? Що таке межа бідності? 

Охарактеризуйте зміст Індекса рівня людського розвитку, моделі кривої Лоренца, 

коефіцієнта Джині. 

 

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність. 

98. Дайте визначення відкритої економіки. Який критерій лежить в основі її поділу 

на малу і велику? Які ознаки властиві малій, а які – великій відкритій економіці?  

99. Що таке світове господарство, яка його класифікація?  Охарактеризуйте зміст 

міжнародних економічних відносин та їх елементів.  

100. Поясність зміст, значення та структуру платіжного балансу країни. 

101. Розкрийте зміст моделі Манделла-Флемінга як прояву рівноваги трьох ринків: 

товарного, грошового та зовнішнього. 

 


