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1. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИКА 

 

Змістовий модуль №1. Макроекономіка як наука.  

Суперечності між суспільними потребами та економічними ресурсами – головна про-

блема макроекономіки. Ефективність економіки та головне завдання макроекономіки. Еконо-

мічна система: види економічних систем. Позитивна та нормативна макроекономіка. 

 

  Змістовий модуль №2. Макроекономічні показники в системі національних рахун-

ків. 

  Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. 

Основні методологічні принципи  системи національних рахунків. Основні показники макрое-

кономічних вимірювань. Методи обчислення валового внутрішнього продукту: виробничий, 

розподільчий, кінцевого використання. Номінальний та реальний ВВП. Темпи зростання та 

приросту ВВП. Індекси цін та дефлятор ВВП. Інфліювання та дефліювання ВВП. 

 

Змістовий модуль №3. Макроаналіз сукупного попиту та сукупної пропозиції. Мо-

дель AD-AS. 

Сукупний попит. Сутність сукупного попиту та його відмінність від індивідуального по-

питу. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупного попиту: ефект відсоткової ставки, 

ефект багатства, ефект імпортних закупок. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на 

криву сукупного попиту. Сукупна пропозиція. Вплив товарних цін на сукупну пропозицію. 

Кейнсіанський, проміжний та класичний відрізки кривої сукупної пропозиції. Нецінові факто-

ри сукупної пропозиції. Сукупний попит – сукупна пропозиція як модель економічної рівнова-

ги. Рівноважні ціни та рівноважний рівень виробництва. Механізм досягнення рівноваги в еко-

номіці на окремих відрізках кривої сукупної пропозиції. Застосування моделі AD-AS. Ефект 

храповика. 

 

МОДУЛЬ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА. 

 

Змістовий модуль №4. Макроекономічна нестабільність. 

Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність та структура економічного циклу. 

Генезис розвитку економічного циклу. Види економічних циклів. Причини циклічних коли-

вань (теорії економічних циклів). Зайнятість і безробіття. Повна зайнятість та потенційний 

рівень виробництва. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види безробіття. Закон Оукена 

та втрати економіки від циклічного безробіття. Інфляція, темп інфляції. Види інфляції залежно 

від темпу інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. Концепції першопричин інфляції. 

 

Змістовий модуль №5. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги. 

Споживання та заощадження як функції доходу. Безподатковий дохід як основний фак-

тор споживання та заощадження. Графіки споживання та заощадження. Середня схильність до 

споживання та заощадження. Недоходні фактори споживання та заощадження. Інвестиції як 

фактор інвестування. Очікувана норма чистого прибутку та відсоткова ставка як основні фак-

тори інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткова ставка. Крива сукупного попи-

ту на інвестиції. Витратні моделі економічної рівноваги. Метод «витрати-випуск». Графічна 



модель «витрати-випуск». Метод «вилучення-ін’єкції» та його графічне відображення. Запла-

новані та фактичні інвестиції. Мультиплікативний вплив сукупних витрат на ВВП. Сутність 

простого мультиплікатора витрат. Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості. 

Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних витрат. Інфляційний розрив як наслідок 

надмірних сукупних витрат. Графічні моделі рецесійного та інфляційного розриву. 

 

Змістовий модуль №6. Економічне зростання. 

Економічне зростання і економічний розвиток. Матеріальні фактори економічного зрос-

тання. Виробнича функція економічного зростання. Модель економічного зростання Харрода-

Домара. Модель економічного зростання Солоу. 

 

МОДУЛЬ 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. 

 

Змістовий модуль №7. Механізм фіскальної політики.  

Дискреційна фіскальна політика. Державні закупки і податки як інструменти фіскальної 

політики, спрямовані на попит. Автономний вплив державних закупок і податків на рівень 

виробництва. Мультиплікатор податків. Мультиплікатор витрат. Автоматична фіскальна полі-

тика. Податки як вмонтований стабілізатор економіки. Фіскальна політика та бюджетний де-

фіцит. Стимулююча фіскальна політика як фактор бюджетного дефіциту. Способи збалансу-

вання державного бюджету: на щорічній основі, на циклічній основі, принцип функціональних 

фінансів. Джерела фінансування бюджетного дефіциту. 

 

Змістовий модуль №8. Грошовий ринок та монетарна політика. 

 Грошовий ринок. Грошова пропозиція та грошові агрегати. Попит на гроші: попит на 

гроші для угод і попит на гроші як активи. Ціна грошей. Механізм досягнення рівноваги на 

грошовому ринку. Модель IS-LM. Банківська система та грошова пропозиція. Функції комер-

ційних банків, їх зобов’язання та резерви. Норма обов’язкових резерві. Депозитний мультиплі-

катор і грошова пропозиція. Грошово-кредитне регулювання економіки. Основні інструменти 

регулювання грошової пропозиції: операції на відкритому ринку, дисконтна політика, норму-

вання обов’язкових резервів комерційних банків. 

 

Змістовий модуль №9. Міжнародна торгівля та зовнішньоекономічна політика 

держави.  

Суть та чинники міжнародного поділу праці. Зовнішні торгівля, її чинники та показники. 

Теорія абсолютної переваги. Теорія порівняльної переваги. Зовнішня торгівля в умовах зрос-

тання витрат заміщення. Теорії Гекшера-Оліна та М. Портера. Парадокс Леонтьєва. Теорема 

Столпера-Семюелсона. Теорема Рибчинського. Інструменти зовнішньоторговельної політики. 

 

Змістовий модуль №10. Відкрита економіка.  

Платіжний баланс. Поняття валютного курсу та способи його визначення. Міжнародні 

системи валютних курсів: фіксовані валютні курси (золотий стандарт); регульовано-фіксовані 

валютні курси (Бретон-Вудська система); кероване плавання валютних курсів (Ямайська ва-

лютна система). 

  



2. Структура навчальної дисципліни 

2.1. Спеціальність 051 Економіка, освітній рівень бакалавр 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с с. р. л с с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Макроекономічна статика 

Т №1 Макроекономіка як наука 8 2 2 4 8 2 - 6 

Т №2 Макроекономічні показники в 

системі національних рахунків 
9 4* 2 3 8 - 2 6 

Т №3 Макроаналіз сукупного 

попиту та сукупної пропозиції. Мо-

дель AD-AS 

 

9 4 2 3 

 

16 - 2 14 

Усього годин 26 10 6 10 32 2 4 26 

Змістовий модуль 2. Макроекономічна динаміка 

Т №4 Макроекономічна нестабільність 
10 4 4 2 8 2 - 6 

Т №5 Кейнсіанська модель 
макроекономічної рівноваги 

10 4 4 2 10 - - 10 

Т №6 Економічне зростання 8 2 2 4 10 - - 10 

Усього годин 28 10 10 8 28 2 - 26 

Змістовий модуль 3. Макроекономічна політика 

Т №7 Механізм фіскальної 
політики 

8 2 2 4 8 - 2 6 

Т №8 Грошовий ринок та монетарна 
політика 

10 4 4 2 8 - 2 6 

Т №9 Міжнародна торгівля та зовні-

шньоекономічна політика держави 
10 4 4 2 7 - - 7 

Т №10 Відкрита економіка 8 2 2 4 7 - - 7 

Усього годин 36 12 12 12 30 - 4 26 

ІНДЗ курсова робота 30 - - 30 30 - - 30 

Разом 120 32 28 60 120 4 8 108 

 

  



2.2. Спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітній рівень бакалавр 

 

Назви модулів і змістових мо-

дулів  

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с с. р. л с с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Макроекономічна статика 

Т №1 Макроекономіка як нау-

ка 
8 2 2 4 8 2 - 6 

Т №2 Макроекономічні показ-

ники в системі національних 

рахунків 

11 4 4 3 8 - 2 6 

Т №3 Макроаналіз сукупного 

попиту та сукупної пропози-

ції. Модель AD-AS 

9 4 2 3 16 - 2 14 

Усього годин  28 10 8 10 32 2 4 26 

Змістовий модуль 2. Макроекономічна динаміка 

Т №4 Макроекономічна не-

стабільність 
8 4 2 2 8 2 - 6 

Т №5 Кейнсіанська модель 

макроекономічної рівноваги 
8 4 2 2 10 - - 10 

Т №6 Економічне зростання 8 2 2 4 10 - - 10 

Усього годин 24 10 6 8 28 2 - 26 

Змістовий модуль 3. Макроекономічна політика 

Т №7 Механізм фіскальної 

політики 
10 2 4 4 8 - 2 6 

Т №8 Грошовий ринок та мо-

нетарна політика 
8 4 2 2 8 - 2 6 

Т №9 Міжнародна торгівля та 

зовнішньоекономічна політика 

держави 

10 4 4 2 7 - - 7 

Т №10 Відкрита економіка 10 2 4 4 7 - - 7 

Усього годин 38 12 14 12 30 - 4 26 

ІНДЗ курсова робота 30 - - 30 30 - - 30 

Разом 120 32 28 60 120 4 8 108 

 

  



2.3. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітній рівень бакалавр 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с с. р. л с с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Макроекономічна статика 

Тема №1 Макроекономіка як 

наука 
8 2 2 4 8 2 - 6 

Тема №2 Макроекономічні 

показники в системі націона-

льних рахунків 

9 4 2 3 8 - 2 6 

Тема №3 Макроаналіз сукуп-

ного попиту та сукупної про-

позиції. Модель AD-AS 

9 4 2 3 16 - 2 14 

Усього годин  26 10 6 10 32 2 4 26 

Змістовий модуль 2. Макроекономічна динаміка 

Тема №4 Макроекономічна 

нестабільність 
9 4 2 3 8 2 - 6 

Тема №5 Кейнсіанська модель 

макроекономічної рівноваги 
9 4 2 3 10 - - 10 

Тема №6 Економічне зростан-

ня 
8 2 2 4 10 - - 10 

Усього годин 26 10 6 10 28 2 - 26 

Змістовий модуль 3. Макроекономічна політика 

Тема №7 Механізм фіскальної 

політики 
9 2 4 3 8 - 2 6 

Тема №8 Грошовий ринок та 

монетарна політика 
11 4 4 3 8 - 2 6 

Тема №9 Міжнародна торгівля 

та зовнішньоекономічна полі-

тика держави 

9 4 4 1 7 - - 7 

Тема №10 Відкрита економіка 9 2 4 3 7 - - 7 

Усього годин 38 12 14 22 30 - 4 26 

ІНДЗ курсова робота 30 - - 30 30 - - 30 

Разом 120 32 28 60 120 4 8 108 

 

  



2.4. Спеціальність 075 Маркетинг, освітній рівень бакалавр 

Назви модулів і змістових мо-

дулів  

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с с. р. л с с. р. 

1 2 3 4 5  8 9  

Модуль 1. Макроекономічна статика 

ЗМ №1 Макроекономіка як 

наука 
14 2 2 10 11 2 - 9 

ЗМ №2 Макроекономічні по-

казники в системі національ-

них рахунків 

12 4 2 6 11 - 2 9 

ЗМ №3 Макроаналіз сукупно-

го попиту та сукупної пропо-

зиції. Модель AD-AS 

14 4 2 8 18 - 2 16 

Усього годин  40 10 6 24 40 2 4 34 

Модуль 2. Макроекономічна динаміка 

ЗМ №4 Макроекономічна не-

стабільність 
10 4 2 4 14 2 - 12 

ЗМ №5 Кейнсіанська модель 

макроекономічної рівноваги 
12 4 4 4 14 - - 14 

ЗМ №6 Економічне зростання 16 2 2 12 14 - - 14 

Усього годин 38 10 8 20 42 2 - 40 

Модуль 3. Макроекономічна політика 

ЗМ №7 Механізм фіскальної 

політики 
10 2 2 6 8 - - 8 

ЗМ №8 Грошовий ринок та 

монетарна політика 
10 4 4 2 10 - 2 8 

ЗМ №9 Міжнародна торгівля 

та зовнішньоекономічна полі-

тика держави 

10 4 4 2 10 - 2 8 

ЗМ №10 Відкрита економіка 12 2 4 6 10 - - 10 

Усього годин 42 12 14 16 38 - 4 36 

Разом 120 32 28 60 120 4 8 108 

 

  



2.5. Спеціальність 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітній рівень 

бакалавр 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с с. р. л с с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Макроекономічна статика 

Тема №1 Макроекономіка як 

наука 
8 2 2 4 8 2 - 6 

Тема №2 Макроекономічні 

показники в системі націона-

льних рахунків 

9 4 2 3 8 - 2 6 

Тема №3 Макроаналіз сукуп-

ного попиту та сукупної про-

позиції. Модель AD-AS 

9 4 2 3 16 - 2 14 

Усього годин  26 10 6 10 32 2 4 26 

Змістовий модуль 2. Макроекономічна динаміка 

Тема №4 Макроекономічна 

нестабільність 
9 4 2 3 8 2 - 6 

Тема №5 Кейнсіанська модель 

макроекономічної рівноваги 
9 4 2 3 10 - - 10 

Тема №6 Економічне зростан-

ня 
8 2 2 4 10 - - 10 

Усього годин 26 10 6 10 28 2 - 26 

Змістовий модуль 3. Макроекономічна політика 

Тема №7 Механізм фіскальної 

політики 
9 2 4 3 6 - - 6 

Тема №8 Грошовий ринок та 

монетарна політика 
11 4 4 3 8 - 2 6 

Тема №9 Міжнародна торгівля 

та зовнішньоекономічна полі-

тика держави 

9 4 4 1 8 - 2 6 

Тема №10 Відкрита економіка 9 2 4 3 8 - - 8 

Усього годин 38 12 14 22 30 - 4 26 

ІНДЗ курсова робота 30 - - 30 30 - - 30 

Разом 120 32 28 60 120 4 8 108 

 

  



2.6. Спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітній рівень молодший бакалавр 

Назви модулів і змістових модулів  

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л с с. р. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Макроекономічна статика 

ЗМ №1 Макроекономіка як наука 8 2 2 4 

ЗМ №2 Макроекономічні показники в системі національних ра-

хунків 
9 4 2 3 

ЗМ №3 Макроаналіз сукупного попиту та сукупної пропозиції. 

Модель AD-AS 
8 4 2 2 

Усього годин  25 10 6 9 

Модуль 2. Макроекономічна динаміка 

ЗМ №4 Макроекономічна нестабільність 10 4 2 4 

ЗМ №5 Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги 10 4 2 4 

ЗМ №6 Економічне зростання 8 2 - 6 

Усього годин 28 10 4 14 

Модуль 3. Макроекономічна політика 

ЗМ №7 Механізм фіскальної політики 8 2 2 4 

ЗМ №8 Грошовий ринок та монетарна політика 8 4 2 2 

ЗМ №9 Міжнародна торгівля та зовнішньоекономічна політика 

держави 
9 4 - 5 

ЗМ №10 Відкрита економіка 12 2 - 10 

Усього годин 37 12 4 21 

Разом 90 32 14 44 

 

  



2.7. Спеціальність 075 Маркетинг, освітній рівень молодший бакалавр 

Назви модулів і змістових модулів  

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л с с. р. 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Макроекономічна статика 

ЗМ №1 Макроекономіка як наука 14 2 2 10 

ЗМ №2 Макроекономічні показники в системі національних рахунків 12 4 2 6 

ЗМ №3 Макроаналіз сукупного попиту та сукупної пропозиції. Мо-

дель AD-AS 
14 4 2 8 

Усього годин  40 10 6 24 

Модуль 2. Макроекономічна динаміка 

ЗМ №4 Макроекономічна нестабільність 10 4 2 4 

ЗМ №5 Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги 12 4 4 4 

ЗМ №6 Економічне зростання 16 2 2 12 

Усього годин 38 10 8 20 

Модуль 3. Макроекономічна політика 

ЗМ №7 Механізм фіскальної політики 10 2 2 6 

ЗМ №8 Грошовий ринок та монетарна політика 10 4 4 2 

ЗМ №9 Міжнародна торгівля та зовнішньоекономічна політика дер-

жави 
10 4 4 2 

ЗМ №10 Відкрита економіка 12 2 4 6 

Усього годин 42 12 14 16 

Разом 120 32 28 60 

 

  



3. Плани семінарських занять та завдання для самоперевірки 

 

Тема № 1. Макроекономіка як наука. 

1. Рівні господарської системи та їх взаємозв’язок. 

2. Об’єктивна необхідність та можливість дослідження макроекономіки як окремої ди-

сципліни. 

а) макроекономіка як явище, як сфера знань та як наука;  

б) основні проблеми, що досліджуються макроекономікою, як наукою; 

в) макроекономічні особливості при вивченні економічних процесів і явищ. 

3. Економічна система як об’єкт макроекономіки. 

4. Типи економічних систем: 

а) ринкова економіка; 

б) командно-адміністративна економіка; 

в) змішана економіка. 

5. Макроекономіка та економічна політика. 

а) позитивна і нормативна макроекономіка; 

б) обмеженість ресурсів і необмеженість потреб, як головна проблема вибору. 

 

Тематичні запитання та завдання для самоперевірки: 

➢ Дайте визначення та розкрийте взаємозв'язки між мікро-, мезо-, макро- та ме-

гарівнями економічної системи. 

➢ Дайте характеристику онтологічного та гносеологічного аспектів макроеко-

номіки. 

➢ Розкрийте діалектичний зв'язок між предметом і об'єктом макроекономічного 

дослідження. 

➢ Які основні завдання покликана вирішити макроекономічна теорія? 

➢ Для чого потрібно вивчати макроекономіку? 

➢ Назвіть основні теорії макроекономіки. 

➢ Визначте місце макроекономіки в системі економічних наук. 

➢ Що вивчає нормативна макроекономіка? 

➢ Що вивчає позитивна макроекономіка? 

➢ Назвіть та розкрийте зміст етапів макроекономічного аналізу. 

➢ Для чого використовують в макроекономіці аналіз ex post і ex ente? 

➢ Назвіть та розкрийте зміст функцій науки "макроекономіка". 

➢ Що таке методологія і що таке методи макроекономічного аналізу?    

➢ Що таке макроекономічні моделі? Дайте визначення та характеристику. 

➢ Дайте визначення та наведіть приклади поведінкових, технологічних, дефіні-

ційних та інституціональних функцій у макроекономіці. 

➢ Які критерії лежать в основі класифікації макроекономічних моделей? Дайте 

характеристику різних типів моделей залежно від критерію класифікації. 

➢ Що таке прогностичні моделі? Чим визначається ступінь їх достовірності? 

 

Тема № 2. Макроекономічні показники в Системі Національних Рахунків. 

1. Суть та основні характеристики Системи Національних Рахунків: 

а) суть СНР; 

б) концепція розширеного трактування виробництва (СНР-93); 

в) класифікація видів економічної діяльності в СНР-93; 

г) форми первинних доходів та суб’єкти, що їх отримують; 

д) інституційна одиниця; 



е) економічні операції в СНР: рахунок виробництва, рахунок утворення доходів, раху-

нок розподілу доходів, рахунок використання доходів, рахунок капітальних витрат, рахунок 

продуктів і послуг; 

є) принцип подвійного запису. 

2. Основні методологічні принципи побудови системи національних рахунків: 

а) ключові поняття в методології системи національних рахунків: потоки і запаси, кін-

цева і проміжна продукція, первинні та вторинні доходи, поточні та капітальні доходи й ви-

трати,  податки на продукти та податки на виробництво, повна вартість, проміжне споживан-

ня та додана вартість; 

б) кругообіг «витрати-доходи» в умовах приватної, змішаної та відкритої змішаної еко-

номіки; 

3. Загальна характеристика макроекономічних показників. 

а) валовий національний продукт; 

б) валовий внутрішній продукт; 

в) чистий національний продукт; 

г) національний дохід; 

д) особистий дохід; 

е) наявний дохід (дохід після сплати податків); 

є) національне багатство. 

4. Методи обчислення ВВП: метод потоку витрат, метод потоку доходів, виробничий 

метод.  

5. Номінальний та реальний ВВП: 

а) номінальний ВВП; 

б) реальний ВВП; 

в) індекси цін: індекс Ласпейреса, індекс Пааше, дефлятор ВВП, індекс Фішера. 

 

Тематичні запитання та завдання для самоперевірки: 

➢ Розкрийте роль СНР та її основні методологічні принципи. 

➢ Дайте характеристику секторів, операцій та рахунків, що застосовуються в 

СНР. 

➢ Назвіть основні макроекономічні показники, що розраховуються в СНР. 

➢ Дайте характеристику окремих методів обчислення ВВП: виробничого, розпо-

дільчого та кінцевого використання. 

➢ У чому різниця між ВВП та ВНП? 

➢ Як розраховують показники особистого доходу та безподаткового доходу? 

➢ У чому полягає різниця між номінальним і реальним ВВП? 

➢ Які показники розраховуються за допомогою реального ВВП? 

➢ Які чинники впливають на зміну номінального ВВП? 

➢ Які існують індекси цін і як їх розраховують? 

➢ Як обчислюють реальний обсяг ВВП за допомогою дефлятора? 

➢ У чому полягає суть інфліювання і дефліювання ВВП? 

 

Тестові завдання: 

1. Базовим елементом обліку в Системі національних рахунків є: 

А. Повна вартість. 

Б. Інституційна одиниця. 

В. Резиденти даної країни. 

Г. Додана вартість. 

 

2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) не розраховується за: 

А. Виробничим методом. 

Б. Методом кінцевого використання. 



В. Розподільчим методом. 

Г. Методом колективної експертної оцінки. 

 

3. Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у певній країні протягом року, - це: 

А. Валовий внутрішній продукт. 

Б.  Чистий внутрішній продукт. 

В. Національний дохід. 

Г. Чистий національний продукт. 

 

4. Чистий внутрішній продукт - це: 

А. Валовий внутрішній продукт, скоригований на суму амортизаційних відрахувань. 

Б. Ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за певний проміжок часу. 

В. Державні видатки на кінцеві продукти підприємств і на наймання в державний сек-

тор працівників. 

Г. Частка продукції (доходу), що вироблена в Україні за допомогою факторів виробни-

цтва, що належать резидентам. 

 

5. Що із переліченого не враховується під час визначення обсягу національного доходу: 

А. Доходи власників. 

Б. Рентні доходи. 

В. Прибуток корпорацій. 

Г. Амортизаційні відрахування. 

 

6. Якщо обсяг реального ВНП знизився на 5%, а чисельність населення цього ж року 

зменшилась на 2%, то: 

А. Реальний ВНП на душу населення зменшився. 

Б. Реальний ВНП на душу населення збільшився. 

В. Реальний ВНП збільшився, а номінальний зменшився. 

Г. Номінальний ВНП не змінився. 

 

7. Номінальний ВВП збільшився з 30,0 до 35,0 млрд. грн, а дефлятор ВВП - зі 125 до 

150%. За таких умов величина реального ВВП: 

А. Збільшиться. 

Б. Зменшиться. 

В. Не зміниться. 

Г. Не може бути розрахована за цими даними. 

 

8. Який із названих елементів не входить до національного доходу: 

А. Доходи бюджету від непрямих податків на бізнес. 

Б. Доходи найманих працівників та некорпоративних власників. 

В. Рентні доходи. 

Г. Доходи корпорацій. 

 

Тема № 3. Макроаналіз сукупного попиту та сукупної пропозиції. Модель AD-AS. 

1. Принципи функціонування ринкової економіки. 

а) виробники і споживачі; 

б) економічна відокремленість; 

в) ціни; 

д) попит і пропозиція; 

е) конкуренція; 

є) ринкова інфраструктура. 

2. Сукупний попит. 



а) натурально-речова та вартісна форма сукупного попиту; 

б) особливості сукупного попиту порівняно з однотоварним попитом, крива сукупного 

попиту; 

в) фактори впливу на зміну розміру сукупного попиту:  

- класичний підхід: пропозиція грошей, швидкість обігу грошей; 

- кейнсіанський підхід: цінові фактори (ефект відсоткової ставки (ефект Кейнса), 

ефект багатства (ефект Пігу), ефект імпортних закупок); нецінові фактори. 

3. Сукупну пропозиція. 

а) крива сукупної пропозиції та її три відрізки – аналіз економічних процесів, які опи-

суються сегментами кривої сукупної пропозиції; 

б) класична модель сукупної пропозиції; 

в) кейнсіанська модель сукупної пропозиції; 

д) цінові та нецінові чинники сукупної пропозиції. 

4. Макроекономічна рівновага в моделі «сукупний попит – сукупна пропозиція». 

а)  модель AD-AS та рівноважний рівень цін; 

б) перехід від короткострокової до довгострокової рівноваги; 

в) шоки попиту і пропозиції; 

д) стабілізаційна політика.  

 

Тематичні запитання та завдання для самоперевірки: 

➢ Що таке сукупний попит? Які є форми сукупного попиту? 

➢ Яка форма кривої сукупного попиту? Чим вона (форма)зумовлена? 

➢ Охарактеризуйте цінові та нецінові фактори впливу на сукупний попит. 

➢ Як впливають нецінові фактори на зміщення кривої сукупного попиту? 

➢ Що таке сукупна пропозиція? 

➢ Форма кривої сукупної пропозиції: якою вона буває і чим це зумовлено? 

➢ Охарактеризуйте фактори впливу на зміну сукупної пропозиції. 

➢ Що таке економічна рівновага? Якою вона буває? 

➢ Прокоментуйте застосування моделі AD-AS. Що таке “ефект храповика”? 

➢ Охарактеризуйте модель IS-LM. 

 

Тестові завдання: 

1. До цінових факторів впливу на сукупний попит не відноситься: 

А. Ефект відсоткової ставки. 

Б. Ефект внутрішнього рівня віддачі. 

В. Ефект багатства. 

Г. Ефект чистого експорту. 

 

2. Якого відрізку короткострокової кривої АS не існує: 

А. Кейнсіанського. 

Б.  Проміжного. 

В. Факторного. 

Г. Класичного. 

 

3. Графік кривої сукупної пропозиції в довгостроковому періоді має вигляд: 

А. Гіперболи. 

Б. Параболи. 

В. Горизонтальної прямої. 

Г. Вертикальної прямої. 

 

4. При застосуванні моделі AS – AD, ефект храповика проявляється в тому, що: 

А. Зміна розміру цін впливає на зміщення кривої сукупного попиту. 



Б. Зміна розміру цін впливає на зміщення кривої сукупної пропозиції. 

В. Ціни на товари та ресурси є негнучкими щодо зниження. 

Г. Ціни є номінальною змінною, а обсяг виробництва – реальною. 

 

5. Сукупний попит – це: 

А. Загальна кількість кінцевих товарів та послуг, яка може бути представлена (вироб-

лена) в економіці при різних рівнях цін. 

Б. Загальна або сумарна кількість продукції, яка може бути купленою при даному рівні 

цін і при інших рівних умовах. 

В. Чистий дохід, виміряний в цінах факторів виробництва. 

Г. Вся заробітна плата, яка виплачується фірмами найманим працівникам, а також від-

рахування у державні та приватні пенсійні фонди. 

 

6. Який із наведених елементів не входить до сукупного попиту: 

А. Обсяг споживання. 

Б. Державні закупівлі товарів та послуг. 

В. Доходи корпорацій. 

Г. Інвестиції. 

 

7.  Технологічна модернізація зміщує криву AS у довгостроковому періоді: 

А. Вправо. 

Б. Вліво. 

В. Вниз. 

Г. Вгору. 

 

8. Інфляцію, яка викликана надлишковим попитом, можна проілюструвати: 

А. Зрушенням кривої сукупної пропозиції вліво. 

Б. Зрушенням кривої сукупного попиту вліво. 

В. Зрушенням кривої сукупного попиту вправо. 

Г. Зрушенням кривої сукупної пропозиції вправо. 

 

 

Тема № 4. Макроекономічна нестабільність. 

1. Суть макроекономічної нестабільності. 

а) суть економічного циклу та його фази; 

б) класифікація економічних циклів; 

в) функції економічної кризи; 

д) теорії економічних циклів: теорія зовнішніх факторів; чисто монетарна теорія; теорія 

перенакопичення; теорія недоспоживання; марксистська теорія циклу; неокласична та нео-

кейнсіанська теорії; психологічна теорія циклу. 

2. Економічна криза в Україні: основні параметри, особливості та причини. 

3. Проблеми зайнятості: суть безробіття та причини його виникнення, рівень безробіт-

тя. 

4. Види безробіття: фрикційне, структурне, інституціональне, циклічне, добровільне. 

5. «Повна зайнятість» та природний рівень безробіття. Закон Оукена. 

6. Безробіття і проблема рівноваги на ринку праці. Попит на працю.   

а) класична функція попиту на працю; 

б) кейнсіанська функція попиту на працю; 

в) пропозиція праці; 

д) рівновага на ринку праці; 

е) економічна нерівність та державна політика соціального захисту населення. 

7. Безробіття в Україні: динаміка, структура. 



8.  Суть інфляції. Види інфляції: помірна, галопуюча та гіперінфляція. 

9. Типи інфляції: інфляція попиту та інфляція витрат; очікувана та неочікувана інфля-

ція. 

10. Структурна та монетарна концепції визначення першопричин інфляції. 

11. Інфляція в Україні: характер та причини. 

 

Тематичні запитання та завдання для самоперевірки: 

➢ Що таке економічний цикл? Дайте характеристику фазам економічного цик-

лу. 

➢ Класифікуйте економічні цикли за тривалістю та головними ознаками. 

➢ Назвіть та охарактеризуйте теорії економічних циклів. 

➢ Що таке макроекономічна нестабільність? ЇЇ головні ознаки. 

➢ Що таке “повна зайнятість” та “природне безробіття”? 

➢ Прокоментуйте зв’язок між безробіттям та рівнем національного виробницт-

ва. 

➢ Що таке інфляція? Як вона визначається? 

➢ Наведіть класифікацію інфляції у залежності від темпу приросту цін, причин і 

механізму зростання загального рівня цін. 

 

Тестові завдання: 

1. Масові переливання капіталу, характерні для фази: 

А. Кризи. 

Б. Депресії. 

В. Пожвавлення. 

Г. Піднесення. 

 

2. Інвестиційними або діловими циклами називаються: 

А. Цикли Кітчіна. 

Б. Цикли Жуглара. 

В. Цикли Кузнєца. 

Г. Цикли Кондратьєва. 

 

3. Якої теорії економічного циклу не існує: 

А. Чисто монетарна теорія. 

Б. Теорія недоспоживання. 

В. Психологічна теорія циклу. 

Г.  Квантова теорія циклу. 

 

4. Природний рівень безробіття це: 

А. Безробіття, яке зумовлено невідповідністю попиту і пропозиції на ринку праці. 

Б. Безробіття, рівень якого визначається урядом. 

В. Сума добровільного, інституціонального та циклічного безробіття. 

Г. Сума фрикційних та структурних безробітних при відсутності циклічних безробіт-

них. 

 

5. Закон Оукена пояснює: 

А. Факторні втрати ВВП внаслідок відтоку ресурсів за кордон. 

Б. Інфляційні коливання в межах коротких циклів. 

В. Втрати ВВП від надмірного (циклічного) безробіття. 

Г. Зміну ВВП внаслідок зміни розміру державних закупівель та чистих податків. 

 

6. Інфляція – це: 



А. Невідповідність між грошовою та товарною масою, яка виражається в зростанні цін. 

Б. Невідповідність між грошовою та товарною масою, яка виражається в зменшенні 

цін. 

В. Незбалансованість ринку праці, що виражається в зростанні заробітної праці. 

Г. Відсутність рівноваги між сукупним попитом та сукупною пропозицією на товарно-

му ринку.  

 

7. Розраховується для стандартного набору споживчих товарів шляхом порівняння його 

вартості за різні роки: 

А. Індекс цін виробника. 

Б. Дефлятор ВВП. 

В. Індекс споживчих цін. 

Г. Темп інфляції 

 

8. До розробленого класичною теорією механізму ринкового саморегулювання із пере-

рахованих нижче елементів не входить: 

А. Неможливість виникнення в економіці дефіциту сукупних витрат, що базується на 

законі Сея. 

Б. Акціонерне управління корпоративними правами транснаціональних монополій. 

В. Взаємодія між товарним та грошовим ринками, через врівноваження заощаджень та 

інвестицій відсотковою ставкою. 

Г. Еластичність цін на товари та послуги, і цінна ресурси.  

 

Тема №5. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги. 

1. Споживання – найстабільніший компонент сукупного попиту. 

а) функція споживання Кейнса та її модифікація; 

б) функція споживання неокласиків; 

в) середня та гранична схильність до споживання; 

д) аналіз взаємозв’язку споживання і доходу, споживання і багатства; 

е) динаміка частки споживання у валовому продукті України. 

2. Заощадження: суть та чинники. 

а) функція заощаджень; 

б) середня та гранична схильність до заощаджень; 

в) заощадження та інвестиції; 

д) проблема заощаджень в Україні. 

3. Інвестиції: суть та типи (інвестиції у виробництво, житлове будівництво, товарно-

матеріальні запаси). 

а) функції інвестицій; 

б) рівновага на фінансових ринках: попит і пропозиція позичкових коштів; 

в) рівноважна відсоткова ставка; 

д) невідсоткові фактори впливу на інвестиційний попит; 

е) інвестиції та рівень національного виробництва; 

є) мінливість інвестицій. 

4. Сукупні видатки економіки та рівень національного виробництва. 

а) вплив сукупних витрат на ВВП в умовах закритої економіки: 

    - метод «витрати-випуск» (Кейнсіанський хрест); 

    - метод «вилучення та ін’єкції»;    

  б) коливання рівноважного рівня випуску навколо економічного потенціалу – вплив 

інвестицій на рівноважний ВВП; 

  в) ефект мультиплікатора; 

  5. Рівноважний ВВП і ВВП в умовах повної зайнятості: рецесійний та інфляційний ро-

зриви; 



6. Зовнішня торгівля і рівноважний об’єм виробництва. 

 

Тематичні запитання та завдання для самоперевірки: 

➢ Що таке сукупні видати? Який зв’язок між сукупними видатками та Кейнсіа-

нською теорією макроекономічної рівноваги? 

➢ Дайте характеристику споживанню та заощадженню. Які фактори вплива-

ють на споживання та заощадження? Як вони впливають? 

➢ Що таке “основний психологічний закон”, автономне споживання та “спожи-

вчий кошик”? Що таке середня та гранична схильності до споживання і заощадження? 

➢ Що таке “загадка споживання”? Які головні характерні риси кейнсіанської та 

класичної моделі поведінки споживача? 

➢ Що таке інвестиції та їхня роль в національній економіці? 

➢ Що є головним джерелом інвестицій? Які фактори впливають на попит на ін-

вестиції? Що таке реальна вигода від використання одиниці капіталу, реальний прибу-

ток, чиста поточна вартість? 

➢ Назвіть та дайте характеристику основним методам визначення економічної 

рівноваги? 

➢ Що таке мультиплікатор? Ефект мультиплікатора? 

➢ Поясніть поняття „інфляційний розрив” та „рецесійний розрив”. 

 

Тестові завдання: 

1. Індивідуальне або сукупне використання споживчих благ, які направлені на задово-

лення матеріальних і духовних потреб людини – це: 

А. Заощадження. 

Б. Попит. 

В. Пропозиція. 

Г. Споживання. 

 

2. Розраховується як відношення збереження до доходу, що множиться на 100% - це: 

А. Середня схильність до збереження. 

Б. Гранична схильність до збереження. 

В. Гранична схильність до споживання. 

Г. Середня схильність до споживання. 

 

3. Абсолютно зростають і споживання, і збереження, але відносна частка споживання 

все більше скорочується, а частка збереження зростає – це: 

А. Закон Оукена. 

Б. Правило 70. 

В. Основний психологічний закон. 

Г. Мультиплікатор інвестицій. 

 

4.  Гіпотеза життєвого циклу та теорія постійного доходу були розроблені відповідно: 

А. А. Смітом та Д. Рікардо. 

Б.  К. Марксом та Ф. Енгельсом. 

В. В. Ойкеном та Л. Ерхардом. 

Г. Ф. Модільяні та М. Фрідманом. 

 

5. Зростання сукупних витрат у кейнсіанський моделі приведе до зрушення кривої су-

купного попиту: 

А. Вправо на величину зростання сукупних витрат, помножену на величину мультиплі-

катора. 

Б. Вправо на величину зростання сукупних витрат. 



В. Вліво на величину зростання сукупних витрат. 

Г. Вліво на величину зростання сукупних витрат, помножену на величину мультипліка-

тора. 

 

6. Зовнішньоекономічна діяльність у частині імпорту: 

А. Збільшує мультиплікатор витрат. 

Б. Зменшує мультиплікатор витрат. 

В. На мультиплікатор витрат не впливає. 

Г. Усі відповіді неправильні. 

 

7. Сума грошей сьогодні, яка створить указаний майбутній дохід за наявних процент-

них ставок – це: 

А. Поточна вартість майбутнього доходу. 

Б. Вирівняна вартість поточного доходу. 

В. Середня схильність до заощаджень 

Г. Гранична схильність до заощаджень. 

 

8. Зведення майбутнього доходу до поточної вартості здійснюють за допомогою мето-

дики, яку називають: 

А. Мультиплікацією. 

Б. Приведенням вартості. 

В. Дисконтуванням. 

Г. Складним відсотком. 

 

Тема № 6. Економічне зростання. 

1. Суть, фактори й типи економічного зростання: 

а) поняття економічного зростання; 

б) погляди на економічне зростання; 

в) фактори економічного зростання; 

г) економічний розвиток і його рівень 

2. Моделі економічного зростання:  

а) Кейнсіанські моделі економічного зростання: модель Домара, модель Харрода, До-

мара-Харрода;  

б) Модель економічного зростання Солоу;  

3. Проблеми економічного зростання в різних групах країн та в Україні: 

а) економічне зростання в розвинутих країнах та політика зростання; 

б) економічне зростання у країнах, що розвиваються; 

в) особливості економічного розвитку України та перехід до економічного зростання. 

 

Тематичні запитання та завдання для самоперевірки: 

➢ Що є основним питанням теорії економічного зростання? 

➢ Що таке економічне зростання? Поясніть місце кривої виробничих можливо-

стей в аналізі економічного зростання. Які є типи економічного зростання? 

➢ Охарактеризуйте макроекономічні фактори економічного зростання? 

➢ Опишіть кейнсіанські та неокласичні моделі економічного зростання Що таке 

стаціонарний обсяг капіталу? Сформулюйте Золоте правило. 

➢ Опишіть характерні риси економічного зростання розвинутих країн у ХХ ст. 

➢ Що є причиною відсталості економік країн Азії, Африки та Латинської Аме-

рики? 

 

Тестові завдання: 

1. В моделі економічного зростання Домара не існує припущення, що: 



А. Економіка є закритою. 

Б. Існує тільки ринок благ і він початково збалансований. 

В. На ринку праці є надлишкова пропозиція і це забезпечує постійний рівень цін. 

Г. Фактором зростання сукупного попиту і сукупної пропозиції є приріст інвестицій. 

 

2. Основним показником економічного розвитку країни є: 

А. Зовнішньоторгівельне сальдо. 

Б. Золотовалютні резерви. 

В. ВВП на душу населення. 

Г. Обсяг основних засобів виробництва. 

 

3. Яких макроекономічних факторів економічного зростання не існує: 

А. Фактори пропозиції. 

Б. Фактори попиту. 

В. Фактори розподілу. 

Г. Фактори прогнозувань та очікувань. 

 

4. Зростання, яке здійснюється за рахунок збільшення кількості ресурсів, без зміни 

продуктивності праці – це: 

А. Інтенсивний тип економічного зростання. 

Б. Екстенсивний тип економічного зростання. 

В. Економічна криза. 

Г. Всі відповіді неправильні. 

 

5. Найбільш суттєва причина економічного зростання у розвинутих країнах – це: 

А. Зростання кваліфікації працівників. 

Б. Збільшення обсягів капіталу, що застосовується. 

В. Технологічні зміни у виробництві. 

Г. Реалізація грошово-кредитної та фіскальної політики, яка сприяє економічному зрос-

танню. 

 

Тема № 7. Механізм фіскальної політики. 

1. Бюджетно-податкова політика та її основні функції. 

2. Інструменти фіскальної політики: 

а) податкова система та принципи її побудови; 

б) прямі і непрямі податки; 

в) державні видатки (поточні та довгострокові) та основні напрями державних видатків 

(державне споживання, трансферти, капіталовкладення, сплата відсотків). 

3. Дискреційна фіскальна політика: 

     а) вплив державних закупок на ЧНП; 

б) вплив чистих податків на ЧНП. 

4. Автоматична фіскальна політика. 

5. Напрями бюджетної політики: 

а) бюджетні дефіцити та надлишки; 

б) дефіцит державного бюджету та способи його фінансування. 

6. Фіскальна політика та проблема збалансування бюджету: 

а) стабілізаційна та бюджетна функції фіскальної політики; 

б) структурний і циклічний дефіцити державного бюджету. 

7. Проблеми вибору фіскальної політики. 

8. Характерні риси бюджетно-податкової політики в Україні. 

 

Тематичні запитання та завдання для самоперевірки: 



➢ Що таке дискреційна фіскальна політика та її головні інструменти ? 

➢ Що таке автоматична фіскальна політика? В чому її головна відмінність від 

дискреційної фіскальної політики? 

➢ Прокоментуйте механізм впливу змін у державних закупках та чистих подат-

ках на зміну ВВП у обох моделях фіскальної політики. 

➢ В чому полягають особливості фіскального впливу в умовах закритої та відк-

ритої економіки? 

➢ Прокоментуйте місце фактичного та потенційного бюджетного сальдо у фіс-

кальному аналізі. 

➢ Що є головною проблемою фіскальної політики та способи її розв’язання? 

 

Тестові завдання: 

1. Інструментами фіскальної політики є: 

А. Відсоткова ставка та митний збір. 

Б. Нормування обов’язкових банківських резервів. 

В. Політика регулювання валютних операцій та міжнародних переказів капіталу. 

Г. Державні закупівлі та чисті податки. 

 

2. До прямих податків не належать: 

А. Прибутковий податок з громадян. 

Б. Податок на додану вартість.  

В. Податок на прибуток підприємства. 

Г. Усі відповіді неправильні.  

 

3. При здійсненні стимулюючої фіскальної політики, що є менш збитковим для держа-

вного бюджету: 

А. Збільшення чистих податків. 

Б. Зменшення чистих податків. 

В. Зменшення державних закупівель та збільшення чистих податків. 

Г. Збільшення державних закупівель. 

 

4. Якщо уряд щорічно буде прагнути до збалансованого бюджету, то цей бюджет: 

А. Буде сприяти послабленню інфляції. 

Б. Буде стимулювати сукупний попит. 

В. Буде посилювати коливання у межах економічного циклу. 

Г. Буде вирівнювати коливання у межах економічного циклу. 

 

5. При інших рівних умовах великий бюджетний дефіцит у період повної зайнятості 

призводить до: 

А. Скорочення міжнародної цінності національної валюти. 

Б. Інфляції, обумовленої зростанням витрат. 

В. Зростання реальної процентної ставки. 

Г. Зниження реальної процентної ставки. 

 

6. Фіскальна політика підвищує відсоткові ставки і зменшує інвестиційні видатки, що 

послаблює або взагалі ліквідує стимули фіскальної політики – це: 

А. Ефект витіснення. 

Б. Теорема еквівалентності Рікардо. 

В. Ефект політичного ділового циклу. 

Г. Ефект скептицизму основного потоку. 

 

 



7. Якої проблеми часу у зв’язку з проведенням фіскальної політики не буває: 

А. Лаг розпізнавання. 

Б. Адміністративний лаг. 

В. Лаг функціонування. 

Д. Корпоративний лаг. 

 

8. Для визначення ролі та ефективності фіскальної політики використовують: 

А. Фактичний бюджет. 

Б. Бюджет за повної зайнятості. 

В. Сальдо торгового балансу. 

Г. Сальдо платіжного балансу. 

 

Тема № 8. Грошовий ринок та монетарна політика. 

1. Ринок грошей: 

а) грошовий та кредитний ринок; 

б) «гроші для угод» та «гроші в широкому розумінні»; 

в) грошові агрегати. 

2. Попит на гроші: 

а) класична теорія попиту на гроші; 

б) кейнсіанська теорія попиту на гроші; 

в) попит на «гроші для угод»; 

д) попит на «гроші як активи». 

е) попит на гроші та відсоткова ставка. 

3. Пропозиція грошей: 

а) банківська система, Національний банк та емісія грошей; 

б) роль банків у створенні додаткових грошей; 

в) грошовий мультиплікатор. 

4. Модель IS-LM. 

5. Монетарна політика: 

а) цілі та види монетарної політики; 

б) інструменти грошово-кредитної політики: 

- зміна норми обов’язкового резервування; 

- дисконтна політика (облікова ставка); 

- операції на відкритому ринку. 

6. Взаємозв’язок грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики. 

7. Особливості грошово-кредитної політики в Україні на сучасному етапі. 

 

Тематичні запитання та завдання для самоперевірки: 

➢ Що таке грошовий агрегат? Що таке принцип ліквідності? Що таке “абсо-

лютна ліквідність”? Які види грошей володіють “абсолютною ліквідністю”? 

➢ Що таке грошовий ринок? Що таке кредитний ринок? Який термін застосо-

вується при позначенні ціни грошей? 

➢ Які є види попиту на гроші? Чим вони відрізняються між собою? 

➢ Вкажіть на переваги та недоліки готівкових грошей та облігацій як засобу на-

громадження. Який зв’язок між залишками грошей, запасами облігацій та відсотковою 

ставкою? 

➢ Що таке пропозиція грошей? Від чого вона залежить? 

➢ Опишіть явище рівноваги на грошовому ринку. 

➢ Дайте визначення комерційним банкам та опишіть їхню роль у економіці. 

Відтворіть ланцюг створення банками додаткових грошей. 

➢ Що таке монетарна політика і за допомогою яких інструментів вона здійсню-

ється? Що є головною метою монетарної політики? 



Тестові завдання: 

1. Центральний банк купує державні цінні папери. Баланс центрального банку і баланси ко-

мерційних банків зміняться так: 

А.                            Б.  

Баланс центрального банку  

 

Баланс центрального банку 

Активи Пасиви Активи Пасиви 

+ Цінні папери 
+ Резерви комерційних 

банків 
- Цінні папери 

- Резерви комер-

ційних банків 

Баланси комерційних банків Баланси комерційних банків 

Активи Пасиви Активи Пасиви 

- Цінні папери 

+ Резерви 

 - Резерви 

+ Цінні папери 
 

 В.                 Г. 

Баланс центрального банку  

 

Баланс центрального банку 

Активи Пасиви Активи Пасиви 

- Цінні папери 

+ Резерви 

- Резерви комерційних  

банків 

+ Цінні папери 

- Резерви 

+ Резерви комер-

ційних банків 

Баланси комерційних банків Баланси комерційних банків 

Активи Пасиви Активи Пасиви 

+ Цінні папери 

- Резерви 

 - Цінні папери 

+ Резерви 
 

 

2. Центральний банк продає державні цінні папери. Баланс центрального банку і баланси 

комерційних банків зміняться так: 

А.                          Б.  

Баланс центрального банку  

 

Баланс центрального банку 

Активи Пасиви Активи Пасиви 

+ Цінні папери 
+ Резерви комерційних 

банків 
- Цінні папери 

- Резерви комер-

ційних банків 

Баланси комерційних банків Баланси комерційних банків 

Активи Пасиви Активи Пасиви 

- Цінні папери 

+ Резерви 

 - Резерви 

+ Цінні папери 
 

 В.                  Г. 

Баланс центрального банку  

 

Баланс центрального банку 

Активи Пасиви Активи Пасиви 

- Цінні папери 

+ Резерви 

- Резерви комерційних  

банків 

+ Цінні папери 

- Резерви 

+ Резерви комер-

ційних банків 

Баланси комерційних банків Баланси комерційних банків 

Активи Пасиви Активи Пасиви 

+ Цінні папери 

- Резерви 

 - Цінні папери 

+ Резерви 
 

 

3. Ліквідність активів комерційних банків зростає, якщо: 

А. Норма обов’язкових резервів підвищується. 

Б. Норма обов’язкових резервів знижується. 

В. Норма обов’язкових резервів не впливає на ліквідність комерційних банків. 

Г. Усі відповіді неправильні. 

 

4. Мінімальні обов’язкові резерви використовують для: 



А. Контролю за міжнародними фінансовими потоками. 

Б. Покарання банків – порушників фінансової дисципліни. 

В. Вирішення довготермінових проблем стабілізації грошового обігу. 

Г. Усі відповіді правильні. 

 

5. Загальновизнаними пасивами для визначення резервних вимог є: 

А. Статутний фонд. 

Б. Дисконтні позики. 

В. Міжбанківські позики. 

Г. Строкові депозити та депозити до запитання. 

 

6. Офіційну облікову ставку використовують для: 

А. Оптимізації вимог до статутного капіталу з метою концентрації банківського капіта-

лу. 

Б. Підвищення дієвості системи гарантування вкладів фізичних осіб у банківській сис-

темі. 

В. Обліку державних короткотермінових зобов’язань та переобліку комерційних вексе-

лів і ставки рефінансування у разі надання кредитів комерційним банкам. 

Г. Подальшого розвитку процесу впровадження національної системи масових елект-

ронних платежів. 

 

7. Операції на відкритому ринку – це: 

А. Продаж товарів та послуг на світовому ринку. 

Б. Купівля і продаж державних облігацій центральним банком з одного боку і комер-

ційними банками, фінансовими компаніями і населенням  - з іншого. 

В. Забезпечення стабільності реального ефективного обмінного курсу за умов помірної 

девальвації номінального обмінного курсу. 

Г. Поліпшення структури грошової маси та зростання рівня монетизації економіки. 

 

8. За фіксованого обмінного курсу механізм монетарної політики: 

А. Є абсолютно ефективним. 

Б. Забезпечує найвищий рівень зайнятості. 

В. Не працює. 

Г. Залежить від рівня зовнішньої заборгованості. 

 

9. Політика «дорогих грошей» застосовується у разі: 

А. Виникнення дефіциту державного бюджету. 

Б. Сповільнення темпів економічного зростання. 

В. Виникнення збурення сукупного попиту. 

Г. Виникнення збурення сукупної пропозиції. 

 

10. Банки можуть виходити на ринок тільки з нетто-позицією, тобто тільки з продажем 

(або купівлею) заздалегідь заявленої суми. Решта заявок клієнтів, які подані цього дня, над-

ходять на ринок лише наступного – це: 

А. Торгова сесія на валютному ринку. 

Б. Інтервенції національного банку. 

В. Операції зворотного РЕПО. 

Г. Норматив відкритої валютної позиції. 

 

11. Підвищення облікової ставки процента Національним банком України переслідує 

мету: 

А. Необхідно збільшити грошову масу. 



Б. Необхідно стримати попит на позичковий капітал. 

В. Необхідно сприяти інвестуванню. 

Г. Необхідно пожвавити кон’юнктуру. 

 

12. Результативність монетарної політики у малій відкритій економіці за гнучких валю-

тних курсів та за абсолютної мобільності капіталу: 

А. Досягає мінімуму. 

Б. Досягає максимуму. 

В. Є не прогнозованою. 

Г. Усі відповіді неправильні. 

 
Тема № 9. Міжнародна торгівля та зовнішньоекономічна політика держави. 

1. Міжнародна торгівля: необхідність та роль у розвитку національної економіки 

2. Економічні переваги: 

    а) теорія абсолютним переваг А. Сміта; 

    б) теорія порівняльних переваг Д. Рікардо.  

3. Торгівля при постійних витратах заміщення.  

4. Торгівля в умовах зростаючих витрат заміщення: 

     а) теорія Хекшера-Оліна; 

     б) парадокс Леонтьєва; 

     в) теорія Портера. 

 5. Попит і пропозиція на світовому ринку: 

        а) рівноважна ціна на світовому ринку; 

        б) вигоди від зовнішньої торгівлі та розподіл доходу. 

6. Види торговельної політики: експансіоністська, протекціоністська, політика вільної 

торгівлі. Інструменти протекціоністської торговельної політики.  

7. Характерні риси зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі.  

8. Україна в СОТ: стан, можливості та загрози. 

 

Тематичні запитання та завдання для самоперевірки: 

➢ Які причини породжують міжнародний поділ праці? 

➢ Які аргументи можна навести за і проти автаркії? 

➢ Поясніть історичні етапи розвитку теорій міжнародної торгівлі. Обґрунтуй-

те теоретико-методичне значення теорії абсолютних та порівняльних пере-

ваг.  

➢ Чому країна не може мати порівняльну перевагу у виробництві всіх товарів, 

якщо вона має багатші природні ресурси, більший запас капіталу, кваліфікова-

нішу робочу силу порівняно з іншими країнами? 

➢ За якими показниками оцінюють активність країни у міжнародному поділі 

праці? 

➢ Поясніть чому для української економіки є актуальною проблема «голландської 

хвороби»? 

➢ Застосуйте ключові положення теорії Портера М. для пояснення рівня конку-

рентоспроможності української економіки. 

 

Тестові завдання: 

1. Відмінність між імпортним митом і квотою полягає в тому, що лише мито: 

А. Зменшує обсяги міжнародної торгівлі. 

Б. Підвищує ціни. 

В. Забезпечує надходження до бюджету. 

Г. Знижує життєвий рівень населення. 

 



2. З одиниці ресурсів країна-А може виробляти 3т борошна або 6т цукру, країна-Б – 1т 

борошна або 4т цукру. Якщо міжнародна спеціалізація країн відбувається на засадах порів-

няльної переваги, то: 

А. Країна-А експортуватиме цукор та імпортуватиме борошно. 

Б. Країні-А не вигідно експортувати борошно та імпортувати цукор. 

В. Країна-Б експортуватиме борошно та імпортуватиме цукор. 

Г. Країні-Б вигідно експортувати цукор та імпортувати борошно. 

 

3. Якщо продуктивність праці з виробництва експортованого товару у першій країні 

вища, ніж у другій, то перша країна: 

А. Має абсолютну перевагу. 

Б. Має порівняльну перевагу. 

В. Виробляє цей товар з нижчою альтернативною вартість, ніж друга країна. 

Г. Виробляє цей товар з вищою альтернативною вартістю, ніж друга країна. 

 

4. Країна має порівняльну перевагу у виробництві продукту, якщо: 

А. Виробляє цей продукт з нижчими витратами, ніж інші країни. 

Б. Має перевагу у природно-кліматичних умовах виробництва цього продукту. 

В. Має історичні традиції у виробництві цього продукту. 

Г. Виробляє цей продукт з нижчою альтернативною вартістю, ніж потенційний торго-

вельний партнер. 

 

5. Яка із форм торговельних бар’єрів не є політичною перешкодою для лібералізації 

міжнародної торгівлі: 

А. Імпортна квота. 

Б. Ліцензування експорту та імпорту. 

В. Бюрократична тяганина під час митних процедур. 

Г. Субсидування експорту. 

 

6. Що не є аргументом прихильників протекціонізму: 

А. Підтримка галузей, які випускають стратегічні товари, є важливою для економічної 

безпеки, оборони країни або ведення війни. 

Б. Підтримка вітчизняних виробників збільшує сукупний попит  у країні та стимулює 

зростання рівнів виробництва і зайнятості. 

В. Захист молодих галузей вітчизняної економіки забезпечує їхній прискорений розви-

ток. 

Г. Протекціоністські заходи знижують ціни у вітчизняній економіці. 

 

7. Головним чинником поглиблення міжнародного поділу праці нині є: 

А. Відмінності у ґрунтово-кліматичних умовах країн. 

Б. Відмінності у флорі та фауні країн. 

В. Географічне розташування країн. 

Г. Науково-технічні досягнення країн. 

 

8. Що не є визначником «національного ромба» в концепції міжнародної спеціалізації 

країни Майкла Портера: 

А. Правильне співвідношення державного і приватного секторів у національній еконо-

міці. 

Б. Кількість та якість певних факторів виробництва. 

В. Умови внутрішнього попиту, його кількісні та якісні параметри. 

Г. Стратегія та структура фірм, рівень і характер конкуренції на внутрішньому ринку. 

 



9. Що не є втратою споживачів від запровадження ввізного мита на певний продукт: 

А. Зменшення обсягів закупівель цього продукту. 

Б. Оплата функціонування неефективних вітчизняних виробництв. 

В. Оплата витрат вітчизняних фірм на виробництво додаткової кількості цього продук-

ту. 

Г. Оплата приросту прибутку вітчизняних фірм. 

 

Тема № 10. Відкрита економіка. 

1. Міжнародні потоки товарів і капіталів. Макроекономічна політика у відкритій еко-

номіці: 

а) взаємозв’язок між чистим експортом та чистими інвестиціями; 

б) модель Мандела-Флемінга; 

в) макроекономічна політика за плаваючого валютного курсу; 

г) макроекономічна політика за фіксованого валютного курсу; 

д) вплив міжнародної мобільності капіталу на результативність макроекономічної полі-

тики. 

2. Платіжний баланс: 

а) система подвійного запису в платіжному балансі; 

б) класифікація статей платіжного балансу; 

в) взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. 

3. Валюта і валютні курси: суть та способи визначення. 

4. Міжнародні системи валютних курсів: 

а) золотий стандарт; 

б) Бретон-Вудська валютна система; 

в) Ямайська (Кінгстонська) валютна система. 

5. Валютні курси, зовнішня торгівля і платіжний баланс. 

 

Тематичні запитання та завдання для самоперевірки: 

➢ Дайте визначення відкритої економіки. Який критерій лежить в основі її поді-

лу на малу і велику? Які ознаки властиві малій, а які - великій відкритій еконо-

міці? 

➢ Розкрийте особливості розрахунку обсягу національного та внутрішнього виро-

бництва і доходу у відкритій економіці. 

➢ Дайте визначення поняття "чисті іноземні інвестиції" та розкрийте їх зна-

чення для відкритої економіки. 

➢ Побудуйте графік і поясніть залежність обсягу запозичень від величини внут-

рішньої процентної ставки. 

➢ Побудуйте графік і поясніть вплив валютного курсу на обсяг запозичень на ва-

лютному ринку. 

➢ Яким чином пов'язані між собою ринок запозичень і валютний ринок? 

➢ Чому чисті іноземні інвестиції (NFI) завжди дорівнюють чистому експорту 

(NE)? 

➢ За яких умов країна виступає чистим кредитором і за яких - чистим позичаль-

ником? 

➢ Побудуйте графік моделі "кейнсіанський хрест" і покажіть на ньому вплив 

зміни величини чистого експорту на обсяг національного виробництва. 

➢ Назвіть передумови побудови моделі Манделла-Флемінга для малої відкритої 

економіки. 

➢ Які ви знаєте режими валютних курсів? Дайте їх характеристику. 

➢ Поясніть, яким чином здійснюється вибір режиму валютного курсу? 

➢ Дайте визначення та охарактеризуйте фактичний стан частин платіжного 

балансу України.  



➢ Поясніть головні причини проблем вирівнювання платіжного балансу України 

та обґрунтуйте найбільш ефективні методи його збалансування. 

➢ Побудуйте графіки та зробіть порівняльний аналіз впливу монетарної політи-

ки на макроекономічну ситуацію за умов плаваючого і фіксованого курсу валю-

ти у відкритій і закритій економіках. Поясніть, чому в умовах фіксованого кур-

су національної валюти стимулююча монетарна політика не можлива. 

➢ Побудуйте графіки та зробіть порівняльний аналіз впливу зовнішньоторгове-

льної політики за умов плаваючого і фіксованого курсу на макроекономічну си-

туацію. 

➢ Дайте узагальнену характеристику наслідків впливу стимулюючої фіскальної, 

монетарної та зовнішньоторговельної політики за умов плаваючого і фіксова-

ного курсів на обсяг національного виробництва і доходу, валютний курс та чи-

стий експорт. 

➢ Зробіть самостійно графічний аналіз впливу обмежувальної фіскальної, моне-

тарної та зовнішньоторговельної політики за умов плаваючого і фіксованого 

курсів на стан макроекономічної рівноваги. 

 

Тестові завдання: 

1. Результативність монетарної політики у малій відкритій економіці за гнучких валют-

них курсів та за абсолютної мобільності капіталу: 

А. Досягає мінімуму. 

Б. Досягає максимуму. 

В. Є не прогнозованою. 

Г. Усі відповіді неправильні. 

 

2. Які з нижче перерахованих заходів збільшують пропозицію іноземної валюти в обмін 

на вітчизняну: 

А. Імпорт капіталу. 

Б. Експорт товарів та послуг. 

В. Імпорт послуг. 

Г. Експорт капіталу. 

 

3. Результативність фіскальної політики у національній економіці за плаваючого валю-

тного курсу:  

А. Перебуває в оберненій залежності від ступеня мобільності капіталу. 

Б. Перебуває в прямій залежності від ступеня мобільності капіталу. 

В. Не залежить від ступеня мобільності капіталу. 

Г. Впливає на ступінь мобільності капіталу. 

 

4. За фіксованого обмінного курсу механізм монетарної політики: 

А. Є абсолютно ефективним. 

Б. Забезпечує найвищий рівень зайнятості. 

В. Не працює. 

Г. Залежить від рівня зовнішньої заборгованості. 

 

5. Ключова відмінність між моделлю IS-LM та моделлю Мандела-Флемінга полягає в 

тому, що: 

А. У моделі Мандела-Флемінга рівень цін є змінним. 

Б. У моделі Мандела-Флемінга економіки країни є малою відкритою економікою. 

В. Модель Мандела-Флемінга не використовують для оцінки впливів монетарної та фі-

скальної політики. 

Г. Модель Мандела-Флемінга розглядає взаємодію ринків інакше, ніж модель IS-LM. 



 

6. За останніх 50 років рівень відкритості національних економік: 

А. Знизився. 

Б. Підвищився. 

В. Не змінився. 

Г. Одних країн – знизився, а інших – підвищився. 

 

7. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо: 

А. Знижують реальні процентні ставки. 

Б. Зростають темпи інфляції. 

В. Підвищуються темпи економічного зростання. 

Г. Усі відповіді неправильні. 

 

8. Що не враховують у поточному рахунку платіжного балансу країни: 

А. Експорт товарів. 

Б. Зміни в активах країни за кордоном. 

В. Вартість гуманітарної допомоги, яку отримала країна із інших країн для надання до-

помоги потерпілим від стихійного лиха. 

Г. Доходи резидентів від фінансових активів за кордоном. 

 

9. За фіксованого обмінного курсу і стабільного рівня цін обсяг національного продук-

ту в країні з малою відкритою економікою можна збільшити за допомогою: 

А. Зниження норми резервування для комерційних банків. 

Б. Купівлі центральним банком державних цінних паперів. 

В. Збільшення державних вид актів. 

Г. Зменшення дефіциту державного бюджету. 

 

10. У країні з малою відкритою економікою за плаваючого валютного курсу та стабіль-

ного рівня цін рівень зайнятості можна підвищити: 

А. Зниженням податків. 

Б. Збільшенням державних видатків. 

В. Збільшенням кількості грошей в обігу. 

Г. Зменшенням кількості грошей в обігу. 

 

11. За плаваючих валютних курсів та низької мобільності капіталу результативність 

стимулювальної монетарної політики: 

А. Така сама, як і за абсолютної мобільності капіталу. 

Б. Нижча, ніж за абсолютної мобільності капіталу. 

В. Не впливає на обмінний курс національної валюти. 

Г. Однозначної відповіді немає. 

 

12. В умовах плаваючого валютного курсу стимулювальна фіскальна політика: 

А. Знижує обмінний курс національної валюти. 

Б. Підвищує обмінний курс національної валюти.  

В. Не впливає на обмінний курс національної валюти. 

Г. Однозначної відповіді немає. 

 

13. Торговельні обмеження за фіксованого обмінного курсу: 

А. Збільшують обсяг чистого експорту та обсяг національного виробництва. 

Б. Зменшують обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва. 

В. Не змінюють обсягів чистого експорту і національного виробництва. 

Г. Зменшують обсяг чистого експорту і збільшують обсяг національного виробництва. 



 

14. Із моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат (Y-e) крива LM* 

унаслідок підвищення обмінного курсу: 

А. Переміщується ліворуч. 

Б. Переміщується праворуч. 

В. Стане крутішою. 

Г. Буде стабільною. 
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