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Львівський національний університет імені Івана Франка 

Освітній рівень: бакалавр         Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 051 “Економіка” (спеціалізація “Бізнес-економіка”) 

Семестр: перший              Навчальний рік: 2020-2021 

Дисципліна: Макроекономіка 

 

Екзаменаційний білет № Приклад* 
 

Вказівки: Розв'яжіть завдання і запишіть у відповідних клітинках бланку 
відповідей. 

 
І. Тести. Чи правильне тверджання? Вказати “так” чи “ні”. 

За кожну правильну відповідь – 1 бал 

1. Економічні моделі повинні точно без спрощень відображати реальність, бо 
інакше вони нічого не варті. 
2. Економічна політика, яка успішно спрацьовує в одних умовах, може бути 
помилковою в інших. 
3. Прихильники ліберальної філософії обгрунтовують зрівняльний розподіл 
доходів та рівність економічного становища людей. 
4. ВВП є сумою доданих вартостей, створених на всіх стадіях виробництва 
економічних благ. 
5. Коефіцієнт Джині є відношенням площі, обмеженої бісектрисою прямого кута і 
кривою Лоренца, до площі рівнобедреного прямокутного трикутника з довжиною 
катета 100. 
6. Сучасне суспільство змушене шукати компроміс між вирівнюванням доходів та 
ефективністю економіки. 
7. Громадяни країни, що постійно проживають за кордоном більше року, є її 
резидентами. 
8. Реальний ВВП дорівнює добутку номінального ВВП та дефлятора ВВП. 
9. Повна зайнятість досягається, коли структурне безробіття дорівнює нулю. 
10. Поточний рахунок – це основний розділ платіжного балансу, в якому записано 
статистичні дані про рух між країною та рештою світу реальних ресурсів – 
товарів, послуг та доходів. 
11. Середня схильність до споживання – додатна величина. 
12. Збільшення очікуваного доходу на актив порівняно з альтернативними 
активами за інших рівних умов збільшує попит заощадників на цей актив. 

 

ІІ. Тести. Виберіть один варіант відповіді. 

За кожну правильну відповідь – 2 бали 

 
13. Яке положення не стосується визначення предмета економічної науки: 
1) ефективне використання ресурсів;  2) необмежені людські потреби; 
3) матеріальні і духовні потреби;  4) необмежені виробничі ресурси. 
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14. Твердження, що в умовах економічного спаду кожен індивід, а отже й 
суспільство в цілому зацікавлені у зростанні особистих заощаджень, є 
прикладом: 
1) логічної помилки “post hoc”;  2) помилки композиції; 
3) теоретичного закону;   4) багатофакторного аналізу. 
 
15. Відомий український економіст, який синтезував трудову теорію 
вартості та теорію граничної корисності: 
1) М.Балудянський;    2) С.Подолинський; 
3) М.Туган-Барановський;   4) М.Зібер. 
 
16. Якщо ВНП України перевищує ВВП, то: 
1) реальний ВВП перевищує номінальний ВВП; 
2) фактичний ВВП перевищує природний ВВП; 
3) виробництво проміжних товарів і послуг перевищує виробництво кінцевих 
товарів і послуг; 
4) українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу, ніж 
іноземні фактори виробництва в Україні; 
5) іноземні фактори виробництва створюють в Україні більше доходу, ніж 
українські фактори виробництва за кордоном. 
 
17. Якщо найбагатших 20% домогосподарств привласнюють таку ж частку 
доходів, що й найбідніших 20%, то: 
1) крива Лоренца співпадає з бісектрисою прямого кута, а коефіцієнт Джині 
більший за одиницю; 
2) крива Лоренца співпадає з бісектрисою прямого кута, а коефіцієнт Джині 
дорівнює нулю; 
3) крива Лоренца лежить нижче бісектриси прямого кута, а коефіцієнт Джині 
менший за одиницю; 
4) має місце абсолютна нерівність у розподілі доходів серед домогосподарств. 
 
18. Частку робочої сили у чисельності дорослого населення називають: 
1) природною нормою безробіття; 
2) індексом людського розвитку; 
3) рівнем зайнятості; 
4) рівнем безробіття; 
5) коефіцієнтом участі у робочій силі. 
 
19. Темп росту номінального ВВП країни у 2015 році становив 107,2%. 
Дефлятор ВВП у цьому ж році дорівнював 104,3%, а рівень безробіття – 6%. 
Обчислити темп росту реального ВВП країни. 
1) 101,2%; 
2) 113,2%; 
3) 110,3% 
4) 102,9%; 
5) 98,3%. 
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20. Що не обліковується у поточному рахунку платіжного балансу: 
1) імпорт послуг; 
2) дивіденди, сплачені нерезидентам на належні їм акції; 
3) експорт товарів; 
4) технічна допомога, отримана з-за кордону; 
5) продаж авторських прав нерезидентам. 
 
21. Зміна якого чинника призведе до зменшення споживання: 
1) особа отримала в спадщину значний обсяг майна; 
2) уряд помітно підвищив ставки оподаткування доходів фізичних осіб; 
3) реальні використовувані доходи населення помітно зменшились; 
4) в суспільстві сформувались очікування зростання цін та нестачі товарів; 
5) правильні твердження 2 та 3. 
 

ІІІ. Задачі. За правильну відповідь − 5 балів 

 

22.(……….) гр. од. 
Обчисліть ВВП як суму видатків, якщо за звітний період в економіці країни 
зафіксовано такі показники: 

Показники 
гр. 
од. 

Показники 
гр. 
од. 

Особисті видатки на 
споживання 

6987 Трансферні платежі 465 

Чисті інвестиції 3400 Державні закупівлі товарів та послуг 581 

Процент 500 Чистий експорт 700 

Відрахування на споживання 
основного капіталу 

2100 Чисті іноземні факторні доходи -345 

 

23. (……….) % 
Сферу зайнятості деякої країни характеризують наступні показники: 

Чисельність дорослого населення країни, млн. осіб 425 

Коефіцієнт участі у робочій силі 0,6 

Чисельність безробітних, млн. осіб 15,3 

Природний рівень безробіття, % 5,8 

Обчислити рівень циклічного безробіття в країні. 
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24.(……….) % 
У гіпотетичній економіці виробляють і споживають лише два блага продукти 
харчування та одяг. У таблиці наведено дані про кількість і ціну (за одиницю) за 
два роки. Приймаючи 2016 рік за базовий, обчисліть індекс споживчих цін для 
2017р. 

Роки 
Благо 

2016 р. 2017 р. 

ціна (грн) кількість ціна (грн) кількість 

Продукти харчування 4 300 000 3 400 000 

Одяг 80 8 000 90 7 000 

 

25.(……….) гр. од. 
Економіку країни характеризують такі зовнішньоекономічні операції за рік: 

Показники 
гр. 
од. 

Експорт товарів 165 

Імпорт товарів 212 

Платежі за придбання патентів за кордоном 3 

Країна виплатила іноземним інвесторам доходи на їхні фактори 
виробництва у сумі  

33 

Доходи країни від туристичних послуг нерезидентам  49 

Прямі інвестиції нерезидентів в економіку країни  31 

Пенсії, виплачені громадянам країни, що проживають за кордоном  4 

Портфельні інвестиції резидентів країни за кордоном  32 

Обчислити сальдо поточного рахунку платіжного балансу країни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екзаменатор:          Стирський М.В. 
 
 

*Екзаменаційний білет має суто ознайомлювальний характер, його зміст та 
структура можуть відрізнятися від білетів, запропонованих для підсумкового 
контролю. 


