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Екзаменаційний білет № Приклад* 

Дайте відповідь на тестові завдання, розв’яжіть задачі 

та впишіть відповіді у бланк відповідей 

 

I. Тести. Чи правильне твердження? Вказати “так” чи “ні”. 

За кожну правильну відповідь – 1 бал. 

 

№1 (….). На грошовому ринку купують та продають довгострокові боргові 

інструменти. 

№2 (….). Підтримка фіксованих валютних курсів вимагає адекватних резервів 

іноземної валюти. 

№3 (….). Що більший нахил функції сукупних видатків, то більший мультиплікатор 

видатків. 

№4 (….). Мультиплікатор збалансованого бюджету більший за одиницю. 

№5 (….). Зі зниженням цін сукупний попит зменшується. 

№6 (….). Чинники, здатні змінювати природний рівень виробництва, переміщують 

криву довгострокової сукупної пропозиції вправо чи вліво. 

№7 (….). Передбачена інфляція не має жодних негативних наслідків. 

№8 (….). На гнучкому ринку праці вимушене безробіття – відсутнє. 

№9 (….). Дефолт – це відмова країни-боржника обслуговувати свої зовнішні борги, 

зокрема здійснити чергові виплати з боргу. 

 

 

ІІ. Тести. Виберіть один варіант відповіді. 

За кожну правильну відповідь – 2 бали. 

 

№10 (….). Сукупний попит на гроші в національній економіці не залежить від: 

1) швидкості обігу грошей; 

2) рівня процентної ставки; 

3) рівня цін; 

4) структури золото-валютних резервів країни. 

 

№11 (….). Коли нині кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на 

увазі, що: 

1) внутрішня купівельна спроможність валюти знизилася; 

2) уряд підвищив ціну, за яку закуповуватиме золото; 

3) уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу; 

4) уряд знизив фіксований курс валюти стосовно інших валют. 



№12 (….). Що не є компонентом сукупних видатків: 

1) споживчі видатки домогосподарств; 2) державні трансферні платежі; 

3) чистий експорт;    4) державні закупівлі товарів і послуг. 

 

№13 (….). В економіці досягнуто рівноваги, якщо: 

1) чистий експорт дорівнює чистим податкам; 

2) непередбачені інвестиції в запаси дорівнюють нулю; 

3) автономні споживчі видатки дорівнюють заощадженням; 

4) валові інвестиції дорівнюють чистим. 

 

№14 (….).Крива сукупної пропозиції виражає залежність між: 

1) рівнем цін і споживаним реальним ВВП; 

2) рівнем цін і виробленим реальним ВВП; 

3) спожитим і виробленим реальним ВВП; 

4) рівнем цін і сукупними видатками на купівлю товарів і послуг. 

 

№15 (….). До номінальних нецінових чинників короткострокової сукупної 

пропозиції не належать: 

1) участь країни у міжнародному поділі праці; 

2) структура ринку товарів і послуг; 

3) інституційні чинники, які формують макроекономічне середовище; 

4) очікуваний економічними суб’єктами рівень цін. 

 

№16 (….). Що не простежується у фазі спаду. 

1) домогосподарства купують менше споживчих товарів; 

2) скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини, устаткування; 

3) спадає попит на робочу силу; 

4) зменшуються запаси товарів на складах. 

 

№17 (….). Інфляцію пропозиції можна проілюструвати: 

1) переміщенням кривої сукупної пропозиції вліво; 

2) переміщенням кривої сукупної пропозиції вправо; 

3) переміщенням кривої сукупного попиту вправо; 

4) переміщенням кривої сукупного попиту вліво. 

 

№18 (….). Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних 

паперів домогосподарствам і комерційним банкам, то: 

1) збільшиться загальна сума особистих заощаджень; 

2) зменшиться сума позик, наданих комерційними банками; 

3) знизиться рівень процентної ставки; 

4) збільшиться пропозиція грошей. 

 

№19 (….). Ефект витіснення означає: 

1) споживання товарів і послуг збільшується, а інвестицій – зменшується;  

2) вітчизняні вироби витісняють  імпорт; 

3) збільшення державних видатків зменшує обсяг приватних інвестицій; 

4) збільшення приватних інвестицій зменшує державні видатки. 



ІІІ. Задачі. Розв’яжіть задачі та впишіть результат. 

Розмірності, у яких вимірюється результат, вказані біля номера задачі за 

дужками, проставляти їх у бланк відповіді – не потрібно 

За правильну відповідь − 3 бали. 

№20 (............) %. 

Якщо номінальна процентна ставка 8%, очікуваний темп інфляції 3%, а фактичний 

4%, то якою є реальна процентна ставка ex post? 

 

№21 (............) %. 

Якщо коефіцієнт звільнення працівників – 0,05, а коефіцієнт працевлаштування – 

0,45, то яким є стаціонарний рівень безробіття (у %)? 

 

№22 (............) %. 

Імпортер, який ввіз на територію країни 100 одиниць товару А загальною митною 

вартістю 800 гр. од., реалізував його за 900 гр. од. Якщо витрати імпортера на збут 

товару дорівнюють нулю, то якою є ставка адвалорного імпортного мита? 

 

№23 (............) гр. од. 

Якщо у змішаній відкритій економіці податки зменшуються на 30 гр. од., а гранична 

схильність до споживання дорівнює 0,75, то як (проставити знак “−”, якщо 

зменшиться чи “+”, якщо збільшиться) і на яку суму зміниться рівноважний ВВП? 

 

№24 (............) %. 

Якщо пропозиція грошей в економіці становить 200 гр. од., а попит на гроші описує 

функція L(Y,r)=300–400r, то як (проставити “+”, якщо – збільшити, чи “–”, якщо – 

зменшити) і наскільки (у %) потрібно змінити обсяг пропозиції грошей для 

досягнення рівноважної процентної ставки 30%? 

 

№25 (............) гр. од. 

Рецесійний розрив становить 32 гр. од., а фактичний ВВП - 844 гр. од. Гранична 

схильність до споживання дорівнює 0,75. Обчисліть величину природного ВВП. 

 

№26 (............) гр. од. 

Якщо сукупний попит в економіці описує функція P=8−0,05Y, сукупну пропозицію 

в короткостроковому періоді функція P=2+0,15Y, а природний ВВП становить 35 гр. 

од., то яким є ВВП-розрив? 

 

 

 

 

Екзаменатор:               Стирський М.В. 

 

 

*Екзаменаційний білет має суто ознайомлювальний характер, його зміст та 

структура можуть відрізнятися від білетів, запропонованих для підсумкового 

контролю. 


