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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 (….). Національний дохід обчислюють відніманням від ВВП амортизації та 

непрямих податків. 

№2 (….). Децильний коефіцієнт фондів не може бути меншим за одиницю; 

№3 (….). Фрикційне безробіття вважається неминучим. 

№4 (….). ІСЦ обраховують як середнє геометричне індексів Леспейреса і Пааше. 

№5 (….). Середня схильність до заощадження не може набувати від’ємних значень. 

№6 (….). Купівлю короткострокових цінних паперів називають капітало-

вкладеннями. 

№7 (….). Важливим компонентом сучасної грошової системи є золотий вміст 

грошової одиниці. 

№8 (….). Реальна процентна ставка ex post більша за ставку ex ante на величину 

очікуваного темпу інфляції. 

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

іноземної валюти. 

№10 (….). Державний сектор впливає на ВВП через податки та державні закупівлі 

товарів і послуг. 

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

мультиплікатор видатків. 

№12 (….). Принцип класичної дихотомії передбачає, що реальні змінні залежать від 

номінальних. 

 

ІІ. Тести. Виберіть один варіант відповіді. 

За кожну правильну відповідь – 2 бали. 

 

№13 (….). При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає тоді, коли 

підсумовують: 

1) додану вартість, створену на всіх стадіях виробництва товарів і послуг; 

2) вартість кінцевих і проміжних товарів і послуг; 

3) вартість лише кінцевих товарів і послуг; 

4) державні закупівлі товарів і послуг. 



 

№14 (….). Рівень зайнятості відображає: 

1) частку зайнятих у чисельності робочої сили; 

2) частку зайнятих у чисельності населення країни; 

3) частку зайнятих у чисельності дорослого населення країни; 

4) частку безробітних у чисельності населення країни. 

 

№15 (….). Фінансовий рахунок платіжного балансу країни не містить такої статті: 

1) портфельні інвестиції резидентів за кордоном; 

2) портфельні інвестиції в економіку країни; 

3) прямі інвестиції; 

4) первинні доходи. 

 

№16. Яке твердження характеризує точку нульового заощадження: 

1) величина заощаджень дорівнює обсягові інвестицій; 

2) величина заощаджень дорівнює обсягові споживання; 

3) гранична схильність до споживання дорівнює 1; 

4) величина доходу дорівнює обсягові споживання. 

 

№17 (….). Якщо використовуваний дохід у країні збільшується, то у тривалому 

періоді: 

1) середня схильність до споживання і до заощадження не зміняться; 

2) середня схильність до споживання і до заощадження збільшаться; 

3) середня схильність до споживання зменшиться, а до заощадження збільшиться; 

4) середня схильність до споживання і до заощадження зменшаться. 

 

№18 (….). Кількісне рівняння обміну твердить, що: 

1) кількість грошей  рівень цін = швидкості обігу грошей  реальний ВВП; 

2) кількість грошей  реальний ВВП = швидкості обігу грошей  рівень цін; 

3) кількість грошей  швидкості обігу грошей = рівень цін  реальний ВВП; 

4) кількість грошей  швидкості обігу грошей = рівень цін  номінальний ВВП. 

 

№19 (….). Реальні грошові залишки вимірюють: 

1) кількість грошей, що перебувають в обігу у національній економіці; 

2) купівельну спроможність грошової маси; 

3) кількість грошей, що потрібна для виконання їх функції як засобу 

нагромадження; 

4) різницю між операційним попитом на гроші та попитом на гроші як активи. 

 

№20 (….). Якщо в національній економіці обсяг виробництва дорівнює сукупним 

видаткам, то: 

1) економіка функціонує за повної зайнятості; 

2) “ін’єкції” дорівнюють “витіканням”; 

3) незаплановані інвестиції у запаси відсутні; 

4) правильні відповіді 2 і 3. 

 



№21 (….). Зрівнювальним компонентом фактичних заощаджень та фактичних 

інвестицій в короткостроковому періоді є: 

1) сукупні видатки; 

2) мультиплікатор видатків; 

3) витікання; 

4) зміна інвестицій у запаси. 

 

№22 (….). В моделі AD-AS явище стагфляції графічно ілюструють: 

1) переміщенням кривої AD вправо вздовж кейнсіанської ділянки кривої AS; 

2) переміщенням кривої довгострокової AS вправо за незмінної кривої AD; 

3) різким переміщенням кривої AD вниз щодо незмінної кривої довгострокової AS; 

4) різким переміщенням кривої AS вгору за незмінної кривої AD. 

 

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

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

дужками, проставляти їх у бланк відповіді – не потрібно 

За правильну відповідь − 5 балів. 

 

№23 (…….). 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 

 
24. (……….) % 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



ІV. Задачі. Розв’яжіть задачі та впишіть відповідь. 

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

дужками, проставляти їх у бланк відповіді – не потрібно 

За правильну відповідь − 2 бали. 

 

№25 (............) %. 

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

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

 

№26 (............) %. 

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

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

 

№27 (............) %. 

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? 

 

№28 (............) 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор:               Стирський М.В. 

 

 

*Екзаменаційний білет має суто ознайомлювальний характер, його зміст та 

структура можуть відрізнятися від білетів, запропонованих для підсумкового 

контролю. 


