
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Економікс»  

курс 1 

Напрям підготовки: 051 «Економіка» 

 

Форма проведення                                      комп’ютерне тестування 

Тривалість проведення                               50 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  40 балів – 40 тестових завдань  

в середовищі Moodle 

Перелік допоміжних матеріалів:  - 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Макроекономіка як наука.  

2. Економічна система як об’єкт макроекономіки. 

3. Методи макроекономіки. 

4. Макроекономіка та економічна політика. 

5. Суб’єкти макроекономіки та форми прояву їх економічної активності. 

6. Основні риси економічної системи. 

7. Визначення предмету макроекономіки. 

8. Ресурси економічної системи та їх кругообіг. 

9. Використання ресурсів економічної системи та крива виробничих 

можливостей. 

10. Валовий внутрішній продукт та методи його розрахунку. 

11. Похідні валового внутрішнього продукту та методи їх розрахунку. 

12. Номінальний і реальний валовий внутрішній продукт. Дефлятор ВВП.  

13. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та фактори, які визначають її 

траєкторію. 

14. Фактори, що визначають сукупний попит при даному рівні цін. 

15. Сукупна пропозиція та крива сукупної пропозиції. 

16. Аналіз макроекономічних процесів на сегментах кривої сукупної 

пропозиції. 

17. Класична та кейнсіанська теорії макроекономічної рівноваги на 

товарному ринку. Модель AD-AS. 

18. Суть та форми прояву макроекономічної нестабільності. 

19. Безробіття як макроекономічна проблема. Форми та рівень безробіття. 

Закон Оукена. 

20. Інфляція: сутність, види та вплив на динаміку національного 

виробництва. Ефект Фішера. 

21. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса. 



22. Попит на споживчі товари та функція споживання. Схильність до 

споживання. Вплив споживання на динаміку національного виробництва. 

23. Заощадження: сутність, причини, функція. Схильність до заощаджень. 

24. Інвестиції: сутність, види, роль та функція. Мультиплікатор витрат. 

25. Податково-бюджетна політика: сутність, цілі та інструменти. 

26. Податки: сутність, функції, принципи побудови податкової системи. 

Податковий мультиплікатор. 

27. Державні закупівлі та їх вплив на розвиток національної економіки. 

Мультиплікатор державних закупівель. 

28. Державні трансферти та їх вплив на розвиток національної економіки. 

Мультиплікатор державних трансфертів. 

29. Дискреційна і не дискреційна фіскальна політика. 

30. Дефіцит державного бюджету, способи його фінансування. Ефект 

витіснення. 

31. Гроші: сутність, функції, властивості. Грошові агрегати. 

32. Теорії попиту на гроші.  

33. Пропозиція грошей. Монетаристська теорія пропозиції грошей.  

34. Механізм створення грошей системою комерційних банків. Простий 

депозитний мультиплікатор. Грошовий мультиплікатор. 

35. Монетарна політика: цілі, види та інструменти. 

36. Взаємозв’язок фіскальної і монетарної політики. Передавальні 

механізми. 

37. Макроекономічна рівновага на товарному і грошовому ринках. Модель 

IS-LM. 

38. Відносна ефективність грошово-кредитної та бюджетно-податкової 

політики в моделі IS-LM. 

39.Суть концепції “економіки пропозиції”. Крива Лафера. 

40. Національна економіка – складова світової. Форми економічних зв’язків 

в системі світового господарства. Показники відкритості національної 

економіки. 

41. Теорії зовнішньої торгівлі. 

42. Торговельна політика: сутність, види та інструменти. 

43. Політика вільної торгівлі та її соціально-економічні наслідки. 

44. Протекціоністська торговельна політика: інструменти та соціально-

економічні наслідки. 

45. Експансіоністська торговельна політика: сутність цілі та інструменти. 

Демпінг та антидемпінгові механізми. 

46. Валютний ринок та валютний курс. Номінальний та реальний валютний 

курс. 

47. Платіжний баланс: сутність, значення, основні статті і структура. 

48. Міжнародний рух капіталу: причини, форми та соціально-економічні 

наслідки. 

49. Іноземні інвестиції: необхідність, форми, соціально-економічні 

наслідки. 



50. Взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього державного боргу та 

стратегія управління державною заборгованістю. 

51. Система валютних курсів та їх вплив на макроекономічні процеси. 

52. Економічні цикли та їх види. 

53. Середні економічні цикли та їх фази. 

54. Теорії економічних циклів. 

 

 

Екзаменатор               Жукова Ю.М. 

Завідувач кафедри     Сосновська О.О. 

 

 
 

 

 

 

 


	1. Макроекономіка як наука.

