
Тематика рефератів з дисципліни «Макро- та мікроекономіка» 

Залік 

1. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного 

рахівництва 

2. Вплив тіньової економіки на обсяг ВВП 

3. Основні складові та динаміка розвитку ВВП 

4. Основні макроекономічні показники СНР: економічний зміст та методика 

обчислення. 

5. ВВП та його аналіз в Україні. 

6. Порівняльна характеристика подушного ВВП в Україні та в інших країнах. 

7. Виробництво національного доходу. 

8. Економічна нерівність і соціальна політика захисту населення. 

9. Зайнятість і безробіття в Україні. 

10. Механізм ринку праці. 

11. Соціально-економічні втрати від безробіття. 

12. Державна політика зниження природної норми безробіття. 

13. Сукупний попит та чинники, які на нього впливають.  

14. Грошові системи та їхні типи. 

15. Пропозиція грошей та їх мультиплікатори. 

16. Механізм грошового ринку. 

17. Причини та наслідки інфляції в Україні. 

18. Взаємозв’язок між інфляцією і безробіттям. 

19. Теорія і практика заощаджень. 

20. Роль держави в економічній системі. 

21. Стабілізаційна політика в Україні. 

22. Економічні коливання та їх причини. 

23. Вплив держави на умови формування економічної рівноваги. 

24. Державний бюджет: його доходи і витрати. 

25. Дефіцит бюджету і державний борг. 

26. Дискреційна та автоматична фіскальна політика. 

27. Знаряддя та завдання монетарної політики. 

28. Центральний банк та його роль в національній економіці. 

29. Передавальний механізм та ефективність монетарної політики. 

30. Монетарна політика в Україні. 

31. Фіскальна і монетарна політика в моделі IS – LM. 

32. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку. 

33. Погляди на економічне зростання. 



Іспит 

34. Економіка домашнього господарства як базовий елемент 

мікроекономічного аналізу. 

35.Підприємство як виробнича одиниця мікроекономіки. 

36.Функції фірми та їх відображення у стратегії бізнесу. 

37.Аналіз поведінки фірми на ринку. 

38.Необхідність та суть державного регулювання підприємництва. 

39.Економічні функції підприємства в ринковій економіці. 

40.Сильні та слабкі сторони кардиналістської теорії поведінки споживача. 

41.Товар Гіффена: теоретична модель чи реальність. 

42.Сутність та економічна природа попиту і пропозиції. 

43.Чинники впливу на попит та пропозицію в умовах формування ринкової 

економіки. 

44.Виробництво як процес суспільної праці. 

45.Гуманізація сучасного виробництва: сутність та шляхи розвитку. 

46.Основні економічні фактори виробництва. 

47.Типологія витрат фірми та їх значення для обґрунтування управлінських 

рішень. 

48.Максимізація прибутку і конкурентна пропозиція. 

49.Результативність виробництва та форми виміру. 

50.Використання у ціноутворенні поняття беззбитковості. 

51.Економіка невизначеності та ризик. Шляхи зниження ризику. 

52.Інфраструктура ринку: суть та необхідність створення. 

53.Формування ринкової інфраструктури в Україні. 

54.Конкуренція, її економічна природа та значення в сучасних умовах 

господарювання. 

55.Недосконалість ринку та проблеми функціонування сучасної економіки. 

56.Ринкові структури в сучасних економічних умовах. 

57.Взаємозв’язок ринкової структури та інноваційного процесу. 

58.Економічна природа монополій та типи монополій. Монополії в економіці 

України. 

59.Необхідність та сутність державного регулювання цін. 

60.Форми монополістичних об’єднань та їх сутність. 

61.Природні монополії та методи регулювання їх діяльності у сучасних 

умовах. 

62.Порівняльний аналіз регулювання природних монополій країн Заходу та 

України. 



63.Місце та роль монополістичних об’єднань в сучасній економіці. 

64.Антимонопольна політика держави та її сутність. 

65.Особливості поведінки олігополістичних фірм на Україні. 

66.Реклама: економічна ефективність та інтереси суспільства. 

67.Теорія ринків ресурсів. 

68.Земельна рента: економічна необхідність та соціальна справедливість. 

69.Значення інформації в сучасній економіці та ринок інформаційних послуг. 

70.Профспілки та зайнятість на монопсонічних ринках робочої сили. 

71.Теоретичні проблеми та практика регулювання ринку праці. 

72.Шляхи ефективного використання економічних ресурсів. 

73.Вплив зовнішніх ефектів на структуру виробництва. 

74.Зовнішні ефекти та суспільний благоустрій. 

75.Ефективність конкурентної ринкової структури. 

76.Теорія розміщення та ефективне забезпечення суспільними благами. 

77.Продукт наукових досліджень та розробок як суспільне благо. 

 

 


