Перелік екзаменаційних питань з макроекономіки
(теоретична частина)
Назва теми

Макроекономіка як наука

Макроекономічні показники
та їх вимір

Мікроекономічні основи
макроекономіки

Макроекономічна
нестабільність

Макроекономічна рівновага

Економічне зростання

Перелік питань
1. Економічна система та її типи. Поняття
макроекономіки і її функції. Суб’єкти і об’єкти
макроекономіки.
2. Предмет макроекономіки, її функції та завдання.
Методологія макроекономіки.
3. Екзогенні та ендогенні змінні. Запаси і потоки в
національній економіці.
4. Макроекономічне моделювання.
6. Система національних рахунків (СНР) та оцінка
макроекономічних результатів. Поняття «резидент
економіки».
7. Принципи та методи розрахунку ВВП.
8. Інші показники СНР та взаємозв’язок між ними.
9. Номінальні та реальні величини. Цінові індекси.
10. Споживання і заощадження. Їх суть та
вимірювання.
11. Теоретичні моделі споживання.
12. Суть та аналіз інвестицій.
13. Інвестиційні мультиплікатор та акселератор.
14. Макроекономічна нестабільність, її прояви та
чинники.
15. Поняття економічної циклічності.
16. Зайнятість і безробіття. Проблема регулювання
рівня зайнятості.
17.
Інфляція
як
форма
макроекономічної
нестабільності.
18. Взаємозв'язок безробіття та інфляції.
19. Сукупний попит та фактори, що його
визначають.
20. Сукупна пропозиція.
21. Рівновага сукупного попиту та сукупної
пропозиції. Модель AD-AS.
22.
Кейнсіанська
макроекономічна
модель
рівноваги: базовий та розширений варіанти.
23. Макроекономічна рівновага на товарному і
грошовому ринках.
24.
Поняття
макроекономічної
динаміки:
показники, критерії.
25. Зміст, джерела і типи економічного зростання.
Екстенсивне та інтенсивне зростання.
26. Виробнича функція як неокласична модель

Держава як суб’єкт
макроекономічного
регулювання
Фіскальна макроекономічна
політика

Монетарна макроекономічна
політика

Вибір моделей
макроекономічної політики

Зовнішня торгівля і
зовнішньоекономічна
політика
Макроекономічна політика у
відкритій економіці

економічного зростання. Виробничі функції КоббаДугласа, Кобба-Дугласа-Тінбергена.
27. Модель економічного зростання Р. Солоу.
28. Кейнсіанська та неокейнсіанські моделі
економічного зростання.
29. Еволюція ролі та економічних функцій держави.
30. Правове, адміністративне і економічне
регулювання економіки.
31. Цілі та пріоритети економічної політики
держави.
32. Суть, цілі та інструменти фіскальної політики
держави.
33. Державний бюджет та його структура. Податки
та податкові ставки.
34. Крива Лаффера. Податковий мультиплікатор.
35. Видатки держави та мультиплікатор державних
витрат.
36. Дискреційна і недискреційана фіскальна
політика.
37. Дефіцит державного бюджету і державний борг.
38. Зовнішній і внутрішній державний борг.
Причини
дефіциту
державного
бюджету.
Управління бюджетним дефіцитом.
39. Грошово-кредитна система та її структура.
40. Гроші та їх функції. Грошова маса та її
агрегація.
41. Зміст, цілі, методи та інструменти монетарної
(грошово-кредитної) політики.
42. Класична та кейнсіанська теорії попиту на
гроші. Моделі пропозиції грошей.
43. Грошовий мультиплікатор. Рівновага грошового
ринку.
44. Фіскальна та монетарна політика у класичній та
кейнсіанських моделях.
45. Проблеми реалізації стабілізаційної політики.
46. Проблеми суперечливості макроекономічних
цілей і координації бюджетної та монетарної
політики.
47. Соціальний захист та соціальні гарантії.
48. Міжнародний поділ праці та чинники, що його
визначають. Зовнішня торгівля.
49. Теорія міжнародної торгівлі.
50. Ціни світового ринку і розподіл доходів.
51. Економічний протекціонізм і вільна торгівля.
52. Поняття відкритої економіки.
53. Валютний ринок і валютні курси.

54. Вплив макроекономічної політики на динаміку
рівноважного реального валютного курсу.
55. Платіжний баланс країни, його структура і
значення.
56. Вплив макроекономічної політики на стан
платіжного балансу.
57. Дефіцит платіжного балансу і державний борг.

