
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ ( ЗАЛІКУ ) ІЗ ДИСЦИПЛІНИ 

«МАКРО- ТА МІКРОЕКОНОМІКА»  

 

ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО ЗАЛІКУ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРО- ТА 

МІКРОЕКОНОМІКА» 

1. Предмет, завдання і функції макроекономіки  

2. Методологія макроекономіки  

3. Основні макроекономічні школи і течії  

4. Економічна система: суб’єкти і об’єкти  

5. Модель кругопотоку  

6. Загальна характеристика макроекономічних показників  

7. Система національних рахунків  

8. Показники обсягу національного виробництва (валовий внутрішній 

продукт, методологія обчислення ВВП, інші показники обсягу національного 

виробництва: ВНП, ЧВП, НД 

9. Поняття про товарний ринок.  

10. Крива і чинники сукупного попиту.  

11. Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення.  

12. Загальна модель макроекономічної рівноваги між сукупним попитом і 

сукупною пропозицією.  

13. Споживання і заощадження.  

14. Інструментарій дослідження споживання і заощадження.  

15. Вартість грошей у часі. Чинники споживання і заощадження, які не 

залежать від доходу.  

16. Інвестиції, їх види.  

17. Фактори впливу на приватні інвестиції. Чинники мінливості інвестицій  

18. Рівноважний ВВП. Підхід «витрати-обсяг виробництва».  



19. Рівноважний ВВП. Підхід «витікання - ін’єкції».  

20. Мультиплікатор видатків.  

21. Інфляційний та рецесійний розрив. Парадокс заощадження.  

22. Суть та знаряддя фіскальної політики.  

23. Дискреційна і недискреційна фіскальна політика.  

24. Дефіцит бюджету і державний борг.  

25. Зовнішня заборгованість.  

26. Ринок праці та механізм його функціонування. 

27. Державне регулювання зайнятості. 

28. Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. 

29. Зміст та прояви економічного зростання. 

30. Основні засади теорії економічного зростання. 

31. Модель Солоу в поясненні економічного зростання. 

32. Антициклічне регулювання економіки: сутність, концепції та інструменти 

 

ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО ЗАЛІКУ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРО- ТА 

МІКРОЕКОНОМІКА» 

33. Мікроекономіка як розділ економічної теорії, її взаємозв’язок з 

макроекономікою. 

34. Етапи розвитку мікроекономіки як науки. 

35. Предмет мікроекономіки, її суб’єкти та об’єкти. 

36. Загальні та специфічні методи мікроекономічних досліджень. 

37. Поняття потреби, види потреб.  

38. Економічні блага, їх класифікація. 

39. Поняття корисності, її особливості та спосіб досягнення. 



40. Загальна і гранична корисність. Функція корисності як залежність між 

кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що досягається 

споживачем. 

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

Перший закон Госсена.  

42. Закон спадної граничної корисності блага, його графічне зображення. 

43. Раціональний вибір споживача та його дві умови: максимізація загальної 

корисності та бюджетне обмеження. 

44. Рівновага споживача. Модель споживання набору благ. Другий закон 

Госсена. 

45. Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін. 

46. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та 

рівновага споживача. 

47. Суть попиту і його детермінанти. Закон попиту і крива попиту 

48. Ринкова пропозиція та її детермінанти 

49. Ціна в ринковій економіці: суть, види, функції 

50. Підприємство в системі підприємництва. 

51. Суть, ознаки та види підприємств 

52. Підприємницька діяльність: суть, функції, умови розвитку, види та 

принципи 

53. Організаційно-правові форми підприємництва в ринковій економіці та їх 

становлення в Україні 

54. Особливості підприємницької діяльності в аграрній сфері. Рентні 

відносини. Ціна землі. 

55. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності. 

56. Основний і оборотний капітал. Амортизація основного капіталу 

57. Інвестиції та фактори, що впливають на їх величину 



58. Суть витрат виробництва та їх основні види. 

59. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах 

60. Прибуток у ринковій економіці 

61. Ринок факторів виробництва. 

62. Механізм формування доходів населення у ринковій економіці. Нерівність 

доходів 

63. Зарплата, її форми та функції 

64. Позичковий відсоток і його ставка 

65. Поняття досконалої конкуренції. 

66. Монопольний ринок. Олігополія та монополістична конкуренція. 

 


