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Розділ 1 Аналітична економіка як наука 
Завдання № 2(1) (складність 1) 
Сталі причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами і процесами звуть:  
►  економічним сприйняттям;  
►  економічною системою. 
►  теорією;  
►  економічними законами;  
 
Завдання № 4(1) (складність 1) 
Нормативна економічна наука вивчає:  
►  оцінні міркування з приводу того, як повинна розвиватися економіка. 
►  сучасний стан економіки країни;  
►  позитивні тенденції в економічному розвитку;  
►  закономірності розвитку економіки сьогодні і в майбутньому;  
 
Завдання № 5(2) (складність 1) 
Позитивна економічна наука:  
►  вивчає лише негативні тенденції в економічному розвитку;  
►  вивчає позитивні тенденції в економічному розвитку;  
►  має справу з оцінними міркуваннями з приводу того, як повинна розвиватися економіка. 
►  досліджує фактичний стан економіки і намагається спрогнозувати її динаміку;  
 
Завдання № 6(3) (складність 1) 
Яке із тверджень є нормативним:  
►  додаткова емісія грошей спричиняє інфляцію;  
►  рівень безробіття треба знизити. 
►  дефіцит державного бюджету збільшує державний борг;  
►  з підвищенням заробітної плати люди працюють енергійніше;  
 
Завдання № 9(6) (складність 1) 
Яке з тверджень є позитивним:  
►  рівень інфляції 12% в рік є надто високим. 
►  основним завданням економічної політики має бути досягнення соціальної справедливості;  
►  рівень безробіття завжди необхідно підтримувати в межах природної норми;  
►  перевищення експорту країни над імпортом забезпечує надходження іноземної валюти в країну;  
 
Завдання № 11(8) (складність 1) 
Яке твердження стосується позитивної економіки:  
►  у поточному році недоцільно впроваджувати пенсійну реформу. 
►  у наступному році для зниження темпів зростання цін необхідно обмежити емісію грошей;  
►  у наступному році варто ввести в обіг нові грошові знаки;  
►  у попередньому році темп зростання цін становив 15%;  
 
Завдання № 13(1) (складність 1) 
Яке положення не стосується визначення предмета економічної теорії:  
►  необмежені виробничі ресурси. 
►  матеріальні і духовні потреби;  
►  необмежені людські потреби;  
►  ефективне використання ресурсів;  
 
Завдання № 15(1) (складність 1) 
Якщо фірми збільшили закупівлі енергетичного устаткування і після цього ціни на нього знизилися, то 
висновок про те, що перше є причиною другого, приклад:  
►  нечіткої термінології;  
►  неправильного використання визначень. 
►  помилки композиції;  
►  логічної помилки “posthoc”;  
 
Завдання № 16(2) (складність 1) 
Твердження, що кожен індивід, а отже й суспільство в цілому зацікавлені у зростанні особистих 
заощаджень, є прикладом:  
►  логічної помилки "posthoc";  
►  помилки композиції;  
►  теоретичного закону;  
►  багатофакторного аналізу. 
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Завдання № 17(1) (складність 1) 
Макроекономіка – це:  
►  сукупність домогосподарств, підприємств, відповідних державних інституцій та установ, 
інфраструктури та різних активів у межах певного природного середовища й державної території;  
►  сукупність підприємств і виробництв, які виготовляють однакову або подібну продукцію;  
►  частина економічної теорії, яка досліджує ефективність функціонування економічної системи та її 
загальнонаціональних механізмів;  
►  частина економічної теорії, яка вивчає ефективність функціонування окремих механізмів 
економічної системи. 
 
Завдання № 18(2) (складність 1) 
Національна економіка – це:  
►  сукупність домогосподарств, підприємств, відповідних державних інституцій та установ, 
інфраструктури та різних активів у межах певного природного середовища й державної території;  
►  частина економічної теорії, яка досліджує ефективність функціонування економічної системи та її 
загальнонаціональних механізмів;  
►  частина економічної теорії, яка вивчає ефективність функціонування окремих механізмів 
економічної системи. 
►  сукупність підприємств і виробництв, які виготовляють однакову або подібну продукцію;  
 
Завдання № 19(1) (складність 1) 
Яке положення стосується мікроекономіки:  
►  вплив грошей на інфляцію;  
►  вплив дефіциту державного бюджету на заощадження;  
►  вплив ціни нафти на виробництво автомобілів. 
►  вплив науково-технічного прогресу на економічне зростання;  
 
Завдання № 20(1) (складність 1) 
Виберіть найповніше визначення предмета економічної теорії:  
►  вивчає окремі елементи економіки (поведінку фірм, ринки окремих товарів тощо). 
►  вивчає загальний рівень виробництва, зайнятості, цін, доходу та інші сукупні величини;  
►  вивчає діяльність, яка охоплює виробництво й обмін товарами;  
►  вивчає як суспільство, використовуючи обмежені ресурси, забезпечує найповніше задоволення 
потреб;  
 
Завдання № 22(1) (складність 1) 
Макроекономіка є частиною економічної теорії, яка вивчає:  
►  поведінку економічних суб’єктів на ринках ресурсів. 
►  національну економіку як ціле;  
►  виробничі відносини людей;  
►  глобальні тенденції економічного розвитку людства;  
 
Завдання № 23(1) (складність 1) 
Яка економічна мета суспільства має точну кількісну міру:  
►  економічна свобода;  
►  економічна захищеність;  
►  справедливий розподіл доходів;  
►  повна зайнятість. 
 
Завдання № 24(1) (складність 1) 
Якої економічної мети прагне суспільство, якщо воно намагається мінімізувати витрати і 
максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів:  
►  досягнення повної зайнятості;  
►  досягнення економічної ефективності;  
►  підтримання економічного зростання;  
►  підтримання стабільного рівня цін. 
 
Завдання № 26(1) (складність 1) 
Кого з економістів можна зачислити до найвідоміших представників монетаристської школи:  
►  П. Семюелсон;  
►  М. Фрідман. 
►  Д. Гелбрейт;  
►  Д. М. Кейнс;  
 
Завдання № 27(2) (складність 1) 
Представниками класичної політекономії є:  
►  Д. Кейнс, П. Семюелсон. 
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►  А. Монкреть’єн, Т. Ман;  
►  А. Сміт, Д. Рікардо;  
►  Арістотель, Платон;  
 
Завдання № 28(3) (складність 1) 
Хто є автором теорії «невидимої руки»:  
►  Ф.Кене;  
►  Дж.М.Кейнс. 
►  К.Маркс;  
►  А.Сміт;  
 
Завдання № 29(4) (складність 1) 
Відомий економіст, основна праця якого присвячена макроекономічним аспектам аналізу:  
►  К.Менгер;  
►  Дж.М.Кейнс;  
►  А.Пігу. 
►  А.Маршал;  
 
Завдання № 30(5) (складність 1) 
Основоположник школи фізіократів, який у праці "Економічна таблиця" виклав схему кругопотоку в 
економіці:  
►  Ф.Кене;  
►  А.Сміт;  
►  Дж.М.Кейнс;  
►  П.Семюелсон. 
 
Завдання № 31(1) (складність 1) 
Яке визначення точніше передає суть індуктивного методу дослідження:  
►  вимушене спрощення аналізованого об’єкта для глибшого вивчення його окремих сторін. 
►  попереднє формулювання економічних законів та їхня подальша перевірка на фактах;  
►  формулювання гіпотез і подальша їхня перевірка на фактах;  
►  рух від фактів до загальних висновків;  
 
Завдання № 33(3) (складність 1) 
Хід міркувань від фактів до узагальнень називають:  
►  гіпотезою;  
►  індукцією;  
►  економічним сприйняттям. 
►  дедукцією;  
 
Завдання № 34(1) (складність 1) 
Напрям економічної науки, представники якого досліджували сферу обігу і ототожнювали багатство з 
грішми:  
►  кейнсіанство;  
►  класичний;  
►  монетаризм. 
►  меркантилізм;  
 
Завдання № 35(2) (складність 1) 
Який напрям в економічній науці багатством націй вважав «продукт землі», створений 
землеробством:  
►  класична школа;  
►  меркантилізм;  
►  кейнсіанство. 
►  фізіократизм;  
 
Завдання № 37(4) (складність 1) 
Який сучасний напрям економічної науки акцентує увагу на пропозиції грошей в економіці?  
►  монетаризм;  
►  економіка пропозиції;  
►  інституційний. 
►  кейнсіанство;  
 
Завдання № 39(6) (складність 1) 
Напрям економічної науки, представники якого зосереджують свою увагу на дослідженні прав 
власності та трансакційних витрат:  
►  неоінституціоналізм;  
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►  неокейнсіанство;  
►  монетаризм;  
►  маржиналізм. 
 
Завдання № 40(7) (складність 1) 
Філософія економіки, згідно з якою ринкова економіка іноді потребує державного втручання у формі 
стимулювання сукупного попиту задля виходу із кризи:  
►  марксизм;  
►  лібералізм. 
►  кейнсіанство;  
►  монетаризм;  
 
Завдання № 41(1) (складність 1) 
Суб’єктивно-психологічний підхід до визначення вартості простежується у представників:  
►  школи трудової теорії вартості;  
►  меркантилізму;  
►  австрійської школи граничної корисності;  
►  школи фізіократів. 
 
Завдання № 42(1) (складність 1) 
Відомий український економіст, який синтезував трудову теорію вартості та теорію граничної 
корисності:  
►  С.Подолинський;  
►  М.Зібер. 
►  М.Балудянський;  
►  М.Туган-Барановський;  
 
Завдання № 43(2) (складність 1) 
Відомий український економіст, який сприяв використанню математичних методів в економічній науці, 
забезпечивши розвиток економетрії:  
►  М.Туган-Барановський;  
►  С.Подолинський. 
►  Є.Слуцький;  
►  М.Балудянський;  
 
Завдання № 44(3) (складність 1) 
Український економіст, який у праці "Економічна система" обґрунтував принципи розбудови 
національної економіки з позиції вільних ринкових відносин:  
►  М.Туган-Барановський. 
►  Є.Слуцький;  
►  М.Балудянський;  
►  М.Зібер;  
 
Завдання № 45(4) (складність 1) 
Український економіст, автор праці з питань причин економічних криз в Англії:  
►  М.Туган-Барановський;  
►  Є.Слуцький;  
►  С.Подолинський;  
►  М.Зібер. 
 
Завдання № 46(1) (складність 1) 
Стабільний рівень цін як мета економічної політики означає:  
►  постійне і значне зниження цін;  
►  уникнення значного підвищення чи зниження загального рівня цін. 
►  уникнення значного зростання цін на товари першої необхідності;  
►  незмінність цін впродовж тривалого часу;  
 
Завдання № 47(1) (складність 1) 
Економісти виходять з того, що люди ухвалюють раціональні рішення:  
►  порівнюючи середні вигоди та витрати. 
►  припускаючи можливість задоволення усіх потреб;  
►  порівнюючи граничні вигоди та витрати;  
►  припускаючи, що всі ресурси – безмежні;  
 
Завдання № 48(1) (складність 1) 
До наукових здобутків А.Сміта не належить:  
►  ідея про доцільність державного регулювання економіки;  
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►  теорія "невидимої руки";  
►  аналіз переваг поділу праці;  
►  виокремлення позитивної та нормативної функцій економічної науки. 
 
Завдання № 49(1) (складність 2) 
Яке з тверджень є неправильним:  
►  економічні моделі повинні точно без спрощень відображати реаль¬ність, бо інакше вони нічого не 
варті;  
►  моделі полегшують сприйняття економічної дійсності, бо спрощують її. 
►  прихильники вчення К. Маркса вважають конкурентну ринкову економіку нестабільною, втіленням 
хаосу й несправедливості;  
►  економічна політика, яка успішно спрацьовує в одних умовах, може бути помилковою в інших;  
 
Завдання № 51(1) (складність 2) 
Яке з тверджень є правильним:  
►  мікроекономіка – це галузь економічної науки, яка вивчає ефектив¬ність функціонування 
національної економіки як єдиного цілого;  
►  економічні цілі суспільства завжди доповнюють одна одну і не суперечать одна одній. 
►  помилка “posthoc” виникає тоді, коли те, що є правильним для частини, вважають безумовно 
правильним і для цілого;  
►  економічна політика, яка успішно спрацьовує в одних умовах, може бути помилковою в інших;  
 
Завдання № 52(2) (складність 2) 
Яке з тверджень є правильним:  
►  економічні моделі повинні точно без спрощень відображати реаль¬ність, бо інакше вони нічого не 
варті;  
►  помилка “posthoc” виникає тоді, коли те, що є правильним для частини, вважають безумовно 
правильним і для цілого. 
►  економічна політика, яка успішно спрацьовує в одних умовах, може бути помилковою в інших;  
►  макроекономіка досліджує те, як домогосподарства і фірми ухвалюють рішення і як вони 
взаємодіють на конкретних ринках;  
 
Завдання № 53(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  згідно з «теорією невидимої руки» людина у своїй поведінці орієнтується на потреби суспільства, 
нехтуючи власною вигодою;  
►  філософія економіки – це сукупність принципів, тобто складових побудови найефективнішої й 
найстабільнішої економічної системи;  
►  в основі фізіократизму лежить уявлення, що джерелом багатства нації є землеробство;  
►  економічна модель – це спрощене відображення економічної дійсності, абстрактне узагальнення 
відповідних фактичних даних. 
 
Завдання № 54(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  позитивна економіка – це наукові уявлення про економіку, дослідження її фактичного стану та 
прогнозування майбутніх у ній змін;  
►  в основі кейнсіанства лежить уявлення, що джерелом багатства нації є золото і срібло, які вона 
отримує на зовнішніх ринках;  
►  домогосподарство – це економічна одиниця, що складається з однієї або більше осіб, яка володіє 
ресурсами, постачає ними економіку та використовує отримані за це доходи для купівлі товарів і 
послуг, які задовольняють потреби його членів. 
►  дедукція – це хід міркування від узагальнень до фактів;  
 
Завдання № 55(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  лібералізм – один із провідних напрямів економічної думки ХХ ст., де центральним є положення 
про те, що ринкова система не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість 
ресурсів;  
►  галузь – це ділова одиниця, яка використовує куплені у домогосподарств ресурси для виробництва 
товарів і послуг, й володіє та керує одним або багатьма підприємствами;  
►  економічна система – це сукупність домогосподарств, підприємств, відповідних державних 
інституцій та установ, інфраструктури та різних активів у межах певного природного середовища й 
державної території. 
►  економічний аналіз – це систематизація, тлумачення й узагальнення фактів господарської 
діяльності;  
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Завдання № 56(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  гіпотеза – це попередньо сформульована неперевірена теорія. 
►  мікроекономіка – це частина економічної теорії, яка досліджує ефективність функціонування 
економічної системи та її загальнонаціональних механізмів;  
►  наукове абстрагування – це живе споглядання економічних явищ і вивчення даних економічної 
історії;  
►  нормативна економіка – це сукупність заходів держави, спрямованих на зміну поведінки 
економічних суб’єктів для досягнення певних економічних цілей;  
 
Завдання № 57(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  метод науки – це спосіб, знаряддя дослідження певного об’єкта;  
►  предмети споживання – це життєві блага, які створюються в процесі господарської діяльності і 
прямо задовольняють потреби людей;  
►  емпіричні закони виражають сталі причинно-наслідкові зв’язки між абстрактними узагальненнями;  
►  економічна ефективність – це зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва, і 
кількістю товарів і послуг, отриманих у результаті використання цих ресурсів. 
 
Завдання № 58(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  філософія економіки – це спрощене відображення економічної дійсності, абстрактне узагальнення 
відповідних фактичних даних;  
►  прихильники кейнсіанської філософії вважають приватну власність неефективною. 
►  досягнення повної зайнятості в економіці, як правило, ліквідує причини низьких доходів та 
економічної незахищеності;  
►  прихильники ліберальної філософії обстоюють зрівняльний розподіл доходів та рівність 
економічного становища людей;  
 
Завдання № 60(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  спрощене однофакторне тлумачення економічних явищ та процесів звуть економічним 
сприйняттям. 
►  представники монетаризму стверджують, що господарське життя регулюється прита¬манни¬ми 
кожній нації історично сформованими соціальними інститутами;  
►  філософія економіки – це спрощене відображення економічної дійсності, абстрактне узагальнення 
відповідних фактичних даних;  
►  природні закони вічні, тоді як економічні – історичні;  
 
Завдання № 61(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  закон спадної віддачі є прикладом теоретичного закону;  
►  прихильники ліберальної філософії обгрунтовують зрівняльний розподіл доходів та рівність 
економічного становища людей. 
►  М.Туган-Барановський – засновник екологічного напряму в сучасній економічній науці;  
►  збирання фактів є основою описової чи емпіричної економічної науки;  
 
Завдання № 62(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  неоліберальна школа ґрунтувалася на ідеях загальнолюдських цінностей;  
►  згідно з кейнсіанським підходом, механізм вільної конкуренції не може забезпечити сталого 
розвитку економіки;  
►  усі попередні твердження правильні. 
►  у 1970-х роках кейнсіанство перестало бути провідним напрямом економічної теорії та економічної 
політики;  
►  провідними представниками кейнсіанського напряму в економічній теорії були Дж. М. Кейнс та М. 
Фрідман;  
 
Завдання № 63(1) (складність 2) 
Яке з тверджень щодо неокласичного напряму в економічній теорії неправильне:  
►  його теоретичними засадами стали мікроекономічний аналіз та маржиналізм;  
►  важливе місце в економічних дослідженнях відводить використанню математичних засобів. 
►  наголошує на необхідності державного втручання в економіку;  
►  розглядає економіку як сукупність мікроекономічних агентів, які дбають про максимізацію доходу і 
мінімізацію витрат;  
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Завдання № 64(1) (складність 3) 
Нехай зв'язок між залежною змінною y та незалежною змінною x характеризують такі дані: 
y     x 
12     10 
15     15 
18     20 
Нахил прямої становить  __?__ . 
 
Завдання № 75(12) (складність 3) 
Нехай зв'язок між залежною змінною y та незалежною змінною x характеризують такі дані: 
y     x 
-15     0 
-8     10 
-1     20 
Нахил прямої становить  __?__ . 
 
 

Розділ 2 Загальні основи економіки 
Завдання № 81(1) (складність 1) 
Що не є виробничим ресурсом:  
►  праця;  
►  підприємницький хист. 
►  гроші;  
►  земля;  
 
Завдання № 83(3) (складність 1) 
Економічні ресурси містять такі складові:  
►  капітал, праця, земля, підприємницький хист;  
►  земля, капітал, гроші, праця;  
►  гроші, капітал, споживчі блага, земля;  
►  праця, капітал, земля, споживчі блага. 
 
Завдання № 84(4) (складність 1) 
Що відноситься до матеріальних ресурсів:  
►  земля і капітал;  
►  капітал і підприємницькі здібності;  
►  земля і праця;  
►  праця і підприємницькі здібності. 
 
Завдання № 86(6) (складність 1) 
До якого економічного ресурсу належать гроші:  
►  матеріальних ресурсів;  
►  не є ресурсом. 
►  капіталу;  
►  землі;  
 
Завдання № 87(1) (складність 1) 
Які потреби є в основі піраміди Маслоу:  
►  у самореалізації;  
►  фізіологічні;  
►  у визнанні. 
►  намагання уникнути ризику;  
 
Завдання № 89(3) (складність 1) 
Згідно з класифікацією потреб за Маслоу, потреба у соціальних контактах виникає після задоволення 
потреби у:  
►  повазі;  
►  самореалізації. 
►  предметах розкоші;  
►  безпеці;  
 
Завдання № 91(5) (складність 1) 
Хто запропонував класифікацію людських потреб у вигляді піраміди:  
►  Т. Мальтус;  
►  А. Маршал;  
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►  К. Маркс. 
►  А. Маслоу;  
 
Завдання № 92(1) (складність 1) 
Альтернативна вартість будівництва нової школи – це:  
►  вартість будівництва школи в майбутньому;  
►  інші товари і послуги, від яких відмовилися задля будівництва нової школи;  
►  витрати на наймання вчителів для нової школи;  
►  витрати на утримання нової школи. 
 
Завдання № 93(2) (складність 1) 
Альтернативна вартість будівництва нового стадіону – це:  
►  ціна землі, на якій побудований стадіон. 
►  будівництво багатоквартирного будинку на земельній ділянці, відведеній під стадіон;  
►  вартість оплати праці працівників стадіону;  
►  виторг від проданих квитків на майбутні матчі;  
 
Завдання № 94(3) (складність 1) 
Кількість товару, від якої треба відмовитися, щоб отримати деяку додаткову кількість іншого товару, 
називають:  
►  альтернативною вартістю;  
►  доданою вартістю. 
►  абсолютною вартістю;  
►  додатковою вартістю;  
 
Завдання № 95(1) (складність 1) 
Форма кривої виробничих можливостей зумовлена:  
►  законом зростання потреб людей. 
►  законом пропозиції;  
►  законом зростання альтернативної вартості;  
►  законом попиту;  
 
Завдання № 96(1) (складність 1) 
Якщо в національній економіці обсяг виробничих ресурсів збільшився, то:  
►  підвищився життєвий рівень населення;  
►  крива трансформації економіки змістилася вліво. 
►  буде вироблено більше товарів і послуг;  
►  економіка здатна виробляти більше товарів і послуг;  
 
Завдання № 97(1) (складність 1) 
За яких умов економіка досягає розподільної ефективності:  
►  виробництва найбажанішої для суспільства продукції. 
►  повного залучення ресурсів;  
►  виготовлення кожного продукту з найнижчими витратами виробництва;  
►  повної зайнятості і повного обсягу виробництва;  
 
Завдання № 98(2) (складність 1) 
Використання найсучаснішої технології, яка забезпечує максимальну віддачу від залучених ресурсів, 
означає досягнення:  
►  виробничої ефективності;  
►  соціальної ефективності;  
►  повної зайнятості. 
►  розподільної ефективності;  
 
Завдання № 99(1) (складність 1) 
Яка із перелічених ознак не притаманна ресурсам:  
►  різноманітність;  
►  обмеженість;  
►  безмежність. 
►  корисність;  
 
Завдання № 101(2) (складність 1) 
Що з переліченого належить до матеріальних послуг:  
►  відвідання кінотеатру;  
►  відвідування бібліотеки;  
►  ремонт квартири;  
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►  консультація юриста. 
 
Завдання № 102(1) (складність 1) 
Безмежність людських потреб зумовлена:  
►  законом зростання потреб;  
►  законом попиту. 
►  законом зростання альтернативної вартості;  
►  законом спадної віддачі;  
 
Завдання № 103(1) (складність 1) 
Що належить до економічного зростання інтенсивного типу:  
►  збільшення виробництва одного продукту за рахунок відмови від виробництва частини другого;  
►  підвищення продуктивності праці через застосування нової техніки;  
►  збільшення вилову риби за рахунок подовження робочого дня. 
►  збільшення урожаю за рахунок розширення посівних площ;  
 
Завдання № 105(1) (складність 1) 
Товар, який має високу альтернативну вартість, здебільшого:  
►  має високу ціну;  
►  має низьку ціну;  
►  є дефіцитним;  
►  погано продається. 
 
Завдання № 106(1) (складність 1) 
Закон зростання потреб діє в:  
►  розвинених країнах;  
►  кожній країні. 
►  країнах, що відстали в економічному розвитку;  
►  країнах з перехідною економікою;  
 
Завдання № 107(1) (складність 1) 
Крива виробничих можливостей ілюструє:  
►  комбінації виробництва товарів із найвищою корисністю. 
►  оптимальний спосіб задоволення потреб за наявних виробничих можливостях;  
►  можливі варіанти виробництва товарів за неповної зайнятості ресурсів;  
►  компромісний вибір і альтернативну вартість при обмеженості ресурсів;  
 
Завдання № 108(1) (складність 1) 
Економічну ефективність графічно можна показати:  
►  тільки точкою на кривій виробничих можливостей, яка показує виробництво обох товарів в 
однаковій кількості;  
►  тільки точкою на кривій виробничих можливостей, що характеризує максималь¬ний обсяг 
виробництва одного товару за нульового виробництва іншого;  
►  будь-якою точкою на кривій виробничих можливостей;  
►  точкою ліворуч від кривої виробничих можливостей. 
 
Завдання № 109(1) (складність 1) 
Переміщення кривої виробничих можливостей вправо означає:  
►  економічне зростання;  
►  досягнення повного обсягу виробництва. 
►  досягнення повної зайнятості в економіці;  
►  збільшення альтернативних витрат;  
 
Завдання № 110(2) (складність 1) 
За умови економічного зростання крива виробничих можливостей:  
►  переміститься праворуч;  
►  переміститься ліворуч;  
►  набуде вигляду прямої. 
►  не переміщуватиметься;  
 
Завдання № 111(1) (складність 1) 
Яке з наведених припущень не відповідає умовам побудови кривої трансформації:  
►  економіка функціонує за умов повної зайнятості;  
►  у межах економіки виготовляється всього два продукти. 
►  наявні ресурси постійні за кількістю та якістю;  
►  технологія виробництва є змінною;  
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Завдання № 112(1) (складність 1) 
Точки, які лежать лівіше кривої трансформації:  
►  означають досягнення виробничої ефективності. 
►  означають неефективне використання ресурсів у виробництві;  
►  є недосяжними;  
►  відповідають повній зайнятості;  
 
Завдання № 114(1) (складність 1) 
Закон зростання альтернативної вартості формулюють так:  
►  для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовляти¬ся від щораз 
меншої кількості іншого продукту;  
►  із збільшенням кількості одного з ресурсів додатковий випуск продукції зростає. 
►  для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовляти¬ся від щораз 
більшої кількості іншого продукту;  
►  для отримання додаткової одиниці потрібного продукту доводиться відмовляти¬ся від такої ж 
кількості іншого продукту;  
 
Завдання № 115(1) (складність 1) 
Що є основою дії закону зростання альтернативної вартості:  
►  обмеженість ресурсів. 
►  досконала взаємозамінність ресурсів;  
►  взаємозамінність ресурсів;  
►  недосконала взаємозамінність ресурсів;  
 
Завдання № 116(2) (складність 1) 
Дія закону зростання альтернативної вартості зумовлена тим, що:  
►  ціни на ресурси постійно зростають;  
►  країна, економіка якої перебуває на кривій трансформації не може одночасно збільшити 
виробництво обох продуктів. 
►  ресурси, залучені на виробництво продуктів бувають різної якості;  
►  економічні ресурси не зовсім придатні для повного їх використання у виробництві альтернативних 
продуктів;  
 
Завдання № 117(3) (складність 1) 
Якщо в економіці ресурси стануть абсолютно придатними для повного їх використання у виробництві 
альтернативних продуктів, то крива трансформації:  
►  стане вертикальною лінією;  
►  стане горизонтальною лінією. 
►  набуде додатного нахилу;  
►  стане прямою лінією з від'ємним нахилом;  
 
Завдання № 118(1) (складність 1) 
Рух вгору по кривій виробничих можливостей означає:  
►  зменшення виробництва одного виду продукції і збільшення виробництва іншого;  
►  зменшення виробництва двох видів продукції;  
►  збільшення виробництва двох видів продукції;  
►  незмінність структури виробництва в економіці. 
 
Завдання № 120(1) (складність 1) 
Відчуття нестачі чогось, що необхідне для підтримання життєдіяльності та розвитку людської 
особистості:  
►  пропозиція;  
►  корисність. 
►  потреба;  
►  попит;  
 
Завдання № 121(1) (складність 1) 
Яке з тверджень стосовно економічного ресурсу «капітал» є неправильним:  
►  фізичний капітал існує у вигляді речей;  
►  для збільшення обсягу капіталу країни необхідне скорочення поточного споживання впродовж 
десятиліть;  
►  процес виробництва і придбання капітальних благ називається інвестуванням. 
►  капітал призначений для кінцевого споживання;  
 
Завдання № 122(1) (складність 1) 
Яка з подій зможе перемістити криву виробничих можливостей країни вправо?  
►  кілька підприємств країни закрилися на реконструкцію;  
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►  суспільство вирішує, що потрібно більше виробляти комп’ютерів, а не морозива;  
►  уряд зменшив видатки на будівництво нових доріг;  
►  обсяг капіталу в економіці зріс. 
 
Завдання № 123(1) (складність 1) 
Яке твердження стосовно потреб є правильне:  
►  потребу в конкретному товарі або в послузі можна повністю задовольнити;  
►  за способом задоволення потреби поділяються на матеріальні та нематеріальні;  
►  відповідно до класифікації потреб за А. Маслоу, потреба нижчого порядку, яку задоволено, більше 
не виникає;  
►  у слаборозвинених країнах не існує вишуканих потреб. 
 
Завдання № 124(1) (складність 2) 
Яке з тверджень є неправильним:  
►  споживчі блага не є ресурсами;  
►  потреби людини в деякому конкретному товарі або послузі можна повністю задовольнити;  
►  в ефективній економіці не діє закон спадної віддачі. 
►  гроші не вважають економічним ресурсом;  
 
Завдання № 125(1) (складність 2) 
Яке з тверджень є правильним:  
►  вибір суспільством структури поточного виробництва є визначником майбутнього положення кривої 
виробничих можливостей;  
►  в ефективній економіці не діє закон спадної віддачі;  
►  коли економісти говорять про “капітал”, вони мають на увазі кількість грошей, потрібну для 
започаткування бізнесу. 
►  гроші є одним із головних видів економічних ресурсів;  
 
Завдання № 126(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  в ефективній економіці не діє закон зростання альтернативної вартості;  
►  в ефективній економіці не діє закон спадної віддачі. 
►  споживчі блага не є ресурсами;  
►  якщо переміщуватись по кривій трансформації, альтернативна вартість в кожній точці кривої є 
постійною;  
 
Завдання № 127(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  економічне зростання є бажаною метою кожної країни, котра не викликає жодних заперечень з 
боку економістів. 
►  капітал – це один з видів економічних ресурсів, створених людиною для використання його у 
кінцевому споживанні;  
►  збільшення кількості товарів і послуг, які продукує національна економіка у певному році порівняно 
з попереднім, називають економічним зростанням;  
►  що вищий рівень розвитку суспільства, то більше індивідуальних потреб задовольняються 
колективно;  
 
Завдання № 128(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  в сучасних умовах зменшується значення виробничої та соціальної інфраструктури;  
►  у суспільстві проблема вибору постає у зв'язку з обмеженістю ресурсів;  
►  запроваджуючи нові технології, виробники задовольняють винятково власні інтереси, коштом 
інтересів споживачів. 
►  якщо крива трансформації переміщується вправо, то обсяг національного виробництва 
зменшується;  
 
Завдання № 129(1) (складність 3) 
На ділянці землі можна вирощувати 50 кг полуниці або 250 кг помідорів. Альтернативна вартість 1 кг 
полуниці становить  __?__  кг помідорів. 
 
Завдання № 144(1) (складність 3) 
Унаслідок застосування нового устаткування кількість працівників, зайнятих виготовленням 
конкретного продукту, зменшилась удвічі, а продуктивність праці зросла утричі. Фізичний обсяг 
продукції (зріс, зменшився)  __?__  у  __?__  раза. 
 
Завдання № 149(1) (складність 3) 
Ви вирішили взяти відпустку за свій рахунок і відпочити упродовж місяця на відомому курорті. Вартість 
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путівки становить 20 тис. грн., квиток на літак коштує 2,5 тис. грн., а на поїзд 450 грн. Якщо Ваш 
місячний оклад 5 тис. грн. і Ви поїдете поїздом, то альтернативна вартість Вашого рішення 
становитиме  __?__  грн. 
 

Розділ 3 Форма виробництва та економічна система 
Завдання № 158(1) (складність 1) 
Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство:  
►  унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька;  
►  все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама;  
►  застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології. 
►  виникає тісна залежність виробників один від одного;  
 
Завдання № 159(2) (складність 1) 
Яке з тверджень не є ознакою товарного виробництва:  
►  поділ праці;  
►  задоволення потреб людей через обмін продуктів своєї праці;  
►  виготовлення продуктів для споживання самим вироб¬ником;  
►  передбачає виготовлення продуктів, яких потребують споживачі. 
 
Завдання № 161(4) (складність 1) 
Форма господарства, в якій продукти праці призначені для задоволення власних потреб виробника:  
►  ринкова. 
►  товарна;  
►  натуральна;  
►  змішана;  
 
Завдання № 163(6) (складність 1) 
Що не є ознакою товарної форми виробництва:  
►  виготовлення продуктів для споживання самим виробником;  
►  задоволення потреб людей через обмін продуктів своєї діяльності. 
►  суспільний поділ праці;  
►  економічне відокремлення виробників;  
 
Завдання № 164(1) (складність 1) 
Що є передумовою виникнення товарної форми виробництва:  
►  концентрація виробництва на великих підприємствах;  
►  наявність розгалуженої грошової системи;  
►  наявність розвинутої системи машин. 
►  суспільний поділ праці;  
 
Завдання № 165(1) (складність 1) 
Функція грошей як міри вартості полягає у тому, що:  
►  за допомогою грошей вимірюють розмір нагромадженого ба¬гатства;  
►  гроші є посередником між продавцем і покупцем;  
►  гроші є знаряддям погашення боргів. 
►  за допомогою грошей визначають ціни всіх інших товарів;  
 
Завдання № 167(1) (складність 1) 
Що не характеризує суті грошей:  
►  посередник в обміні товарів і послуг;  
►  одна із форм нагромадження багатства;  
►  один із видів виробничих ресурсів. 
►  вимірник цін усіх інших товарів;  
 
Завдання № 168(1) (складність 1) 
Який вид товарного господарства ґрунтується на одноосібній приватній власності і особистій праці 
виробника:  
►  підприємницьке;  
►  рабовласницьке. 
►  просте;  
►  державне;  
 
Завдання № 170(1) (складність 1) 
Прихильники теорії трудової вартості вважають, що вартість товару визначається:  
►  суб’єктивною оцінкою корисності товару споживачем;  
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►  затратами праці на виробництво цього товару;  
►  потребою в цьому товарі;  
►  суб’єктивною оцінкою корисності товару виробником. 
 
Завдання № 171(2) (складність 1) 
Яке твердження неправильне з позиції теорії трудової вартості:  
►  ціну блага визначає його споживна вартість (корисність). 
►  товар володіє вартістю та споживною вартістю;  
►  вартість – це уречевлена в товарі праця;  
►  праця є тим спільним, що робить товари сумірними;  
 
Завдання № 173(1) (складність 1) 
Наказ банкові, який виписав власник вкладу про видачу зі свого рахунку грошей подавцеві, 
називають:  
►  банкнотою;  
►  векселем;  
►  облігацією. 
►  чеком;  
 
Завдання № 174(1) (складність 1) 
Демонетизація золота означає:  
►  держава розпродує своє монетарне золото;  
►  припиняють карбувати монети із золота;  
►  золото перестало виконувати функції грошей. 
►  припиняється тезаврація золота приватними особами;  
 
Завдання № 175(2) (складність 1) 
Сучасні грошові системи не характеризує така ознака:  
►  скорочення обігу готівки;  
►  хронічне знецінення грошей;  
►  паперово-кредитні гроші як основа грошової системи;  
►  золотий вміст грошової одиниці. 
 
Завдання № 178(1) (складність 1) 
Яка ознака не характеризує золотомонетний стандарт як грошову систему:  
►  обмін усіх видів грошей одні на одних;  
►  заборона ввезення і вивезення золота з країни;  
►  обов’язкова наявність золотих монет в обігу;  
►  визначення золотого вмісту грошової одиниці. 
 
Завдання № 179(1) (складність 1) 
Яку країну вважають батьківщиною паперових грошей:  
►  Китай. 
►  Грецію;  
►  Індію;  
►  Англію;  
 
Завдання № 180(1) (складність 1) 
Який з термінів визначає здатність товару до обміну:  
►  бартер;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  аверс;  
►  еквівалентність;  
►  ліквідність;  
 
Завдання № 181(1) (складність 1) 
У якому році було припинено обмін доларів США на золото:  
►  1970 р.;  
►  1965 р.;  
►  1973 р.;  
►  1971 р.;  
►  1976 р.. 
 
Завдання № 182(1) (складність 1) 
Золоті монети перебувають в обігу за:  
►  золотодоларового стандарту;  
►  золотомонетного стандарту. 
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►  золотозливкового стандарту;  
►  золотодевізного стандарту;  
 
Завдання № 183(1) (складність 1) 
Яке визначення товару найповніше:  
►  продукт, що є результатом виробництва;  
►  благо, що володіє споживною вартістю;  
►  благо, яке споживає домогосподарство;  
►  благо, яке продають і купують. 
 
Завдання № 184(1) (складність 1) 
Що не є функцією грошей:  
►  засіб нагромадження. 
►  засіб праці;  
►  засіб обміну;  
►  міра вартості;  
 
Завдання № 185(1) (складність 1) 
Якої функції не виконує ринкова ціна:  
►  рівноважної, за якої попит на благо і його пропозиція дорівнюють одне одному;  
►  інформаційної, яка повідомляє про зміни у потребах покупців;  
►  стимулювальної, яка ініціює технічний прогрес;  
►  соціальної, за якої предмети першого вжитку доступні усім споживачам. 
 
Завдання № 186(1) (складність 1) 
Згідно з теорією трудової вартості, кількість грошей, потрібних для обігу конкретного року, не залежить 
від:  
►  процентної ставки. 
►  суми цін товарів, проданих в кредит;  
►  швидкості обігу грошової одиниці;  
►  суми платежів, які погашають взаємним зарахуванням боргів;  
 
Завдання № 187(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  адміністративні ціни не відображають реальних витрат на вироб¬ниц¬тво продукту;  
►  адміністративні ціни добре виконують нормувальну функцію;  
►  ринкова ціна залежить від попиту і пропозиції;  
►  відносні ціни дають змогу фірмам вирішувати, яку комбінацію ре¬сурсів найвигідніше 
застосовувати для виробництва певних това¬рів і послуг. 
 
Завдання № 188(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  згідно з теорією трудової вартості, ціну товару визначають затрати праці на виробництво цього 
товару;  
►  прихильники австрійської школи уважають, що ціну блага визначає гранична корисність, яку 
приносить людині те або інше благо;  
►  обов’язковою умовою збільшення масштабів натурального господарства є суспільний поділ праці. 
►  під граничною корисністю розуміють додаткову корисність, яку отримує особа від споживання 
кожної наступної одиниці блага;  
 
Завдання № 189(1) (складність 2) 
Яке твердження щодо функції грошей як міри вартості неправильне:  
►  покупці й продавці переважно мають чітке уявлення про купівельну спроможність грошей;  
►  цю функцію гроші виконують ідеально;  
►  суть функції міри вартості полягає в тому, що за допомогою грошей визначаються ціни всіх інших 
товарів. 
►  із збільшенням кількості благ у країні (і незмінній масі грошей) купівельна спроможність грошей 
зменшується;  
 
Завдання № 191(4) (складність 3) 
Нехай в економіці Багатії є лише три галузі – автомобільна, харчова і легка. Автомобільна галузь 
упродовж року виготовила 10 тис. легкових автомобілів, які продано за 60 тис. грн кожний, і 1 тис. 
вантажівок, які продано за 80 тис. грн кожну. Харчова галузь виготовила і продала продовольства на 
120 млнгрн, а легка – 200 млн грн. Кожна грошова одиниця обслужила 10 ділових операції за рік. 
Кількість грошей, яка перебувала в обігу у країні, становить  __?__  млн грн. 
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Завдання № 193(1) (складність 1) 
Який спосіб закріплення прав власності за певними суб’єктами є головним у сучасних умовах:  
►  релігійними переконаннями;  
►  юридичними нормами. 
►  силою;  
►  звичаями і традиціями;  
 
Завдання № 196(2) (складність 1) 
За панівною формою власності прихильники марксистського підходу виділяють такі економічні 
системи, або способи виробництва:  
►  первіснообщинний, рабовласницький, доіндустріальний, індустріальний, постіндустріальний;  
►  доіндустріальний, індустріальний, капіталістичний, соціалістичний, постіндустріальний;  
►  первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, соціалістичний. 
►  первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, індустріальний, соціалістичний;  
 
Завдання № 197(1) (складність 1) 
У ринковій економіці проблему “як виробляти” вирішують на підставі:  
►  дедалі ширшого застосування комп’ютерної техніки;  
►  поглиблення поділу праці і спеціалізації;  
►  через прагнення виробників до отримання прибутку, а отже, застосування методів виробництва, які 
мінімізують витрати виробництва. 
►  широкого використання капітальних благ;  
 
Завдання № 199(1) (складність 1) 
Яка ознака не притаманна моделі вільного підприємництва:  
►  головним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку;  
►  державне втручання в економіку є неглибоким;  
►  збагачення найактивнішої частини населення. 
►  абсолютно заорганізований ринок;  
 
Завдання № 201(3) (складність 1) 
Згідно з підходом Б. Гаврилишина, економічній системі вільного підприємництва не притаманна така 
ознака:  
►  заохочення підприємництва та досягнення особистого успіху;  
►  активна економічна роль уряду;  
►  головним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку;  
►  відносини між урядом, бізнесом і найманими працівниками характеризуються змагальністю. 
 
Завдання № 202(4) (складність 1) 
Систему вільного підприємництва згідно з підходом Б.Гаврилишина характеризують такі ознаки:  
►  приватна власність, прагнення максимізації прибутку, контрольований державою ринок, обмежена 
роль уряду;  
►  вільний ринок, приватна власність, прагнення максимізації прибутку, обмежена роль уряду. 
►  вільний ринок, державна власність, прагнення максимізації обсягів виробництва, обмежена роль 
уряду;  
►  державна власність, керований ринок, прагнення максимізації обсягів виробництва;  
 
Завдання № 203(5) (складність 1) 
Згідно з підходом Б.Гаврилишина, економічній системі вільного узгодженого підприємництва не 
притаманна така ознака:  
►  матеріальні ресурси перебувають головно у приватній власності. 
►  головним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку;.  
►  узгодження дій уряду, підприємців та трудових спілок;  
►  зрівняльний розподіл доходів усіх найманих працівників;  
 
Завдання № 204(1) (складність 1) 
Яка ознака не характеризує розподільного соціалізму:  
►  перерозподіл доходів на користь бідних груп населення;  
►  прогресивне оподаткування;  
►  капітальні блага головно перебувають у власності держави;  
►  забезпечення доступності освіти, медичної допомоги, щедрі пенсії у старості. 
 
Завдання № 205(2) (складність 1) 
Яка ознака не характеризує розподільного соціалізму:  
►  прогресивне оподаткування;  
►  капітальні блага головно перебувають у власності держави  
►  перерозподіл доходів на користь бідних груп населення;  
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►  головним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку. 
 
Завдання № 206(1) (складність 1) 
Особа, яка взяла холодильник напрокат, є його:  
►  власником. 
►  користувачем;  
►  володарем;  
►  розпорядником;  
 
Завдання № 207(2) (складність 1) 
Серед значної кількості прав власності виокремлюють такі три основні:  
►  володіння, користування, відповідальності;  
►  володіння, розпорядження, відповідальності. 
►  на відчуження, на безпеку, на безстроковість;  
►  володіння, користування, розпорядження;  
 
Завдання № 208(1) (складність 1) 
Що не може бути нині об’єктом власності у ринковій економіці:  
►  земля;  
►  устаткування;  
►  людина;  
►  продукт інтелектуальної праці; 
 
Завдання № 209(2) (складність 1) 
Що не належить до об’єктів інтелектуальної власності:  
►  промислові зразки;  
►  цінні папери;  
►  ноу-хау. 
►  ліцензії;  
 
Завдання № 211(1) (складність 1) 
Яке завдання не потрібно виконувати у процесі переходу від адміністративно-командної до ринкової 
економіки:  
►  зміцнення державної монополії на зовнішню торгівлю;  
►  розвиток ринкової інфраструктури;  
►  стимулювання розвитку підприємництва. 
►  приватизація державного майна;  
 
Завдання № 213(1) (складність 1) 
Якого заходу не передбачає “шокова терапія” як радикальний шлях переходу до ринкової економіки:  
►  активізації державного сектора економіки;  
►  радикальної приватизації державної власності;  
►  швидкого формування фінансової інфраструктури. 
►  прискореної лібералізації цін на товари і послуги;  
 
Завдання № 215(1) (складність 1) 
Яка ознака не властива адміністративно-командній економіці:  
►  заборона підприємництва як одного із джерел доходів;  
►  директивне планування економіки. 
►  стимулювання ініціативи, пошуку та ризику;  
►  повна державна власність на всі капітальні блага;  
 
Завдання № 217(3) (складність 1) 
Командно-адміністративну систему характеризують такі ознаки:  
►  державна власність, адміністративне ціноутворення, прагнення максимізації обсягів виробництва, 
визначальна роль уряду. 
►  вільний ринок, приватна власність, прагнення максимізації обсягів виробництва, обмежена роль 
уряду;  
►  державна власність, керований ринок, прагнення максимізації прибутку, керівна роль уряду;  
►  приватна власність, прагнення максимізації прибутку та приросту обсягів виробництва, 
контрольований ринок, обмежена роль уряду;  
 
Завдання № 218(4) (складність 1) 
Що не притаманне для командної економіки радянського типу:  
►  надмірна централізація управління;  
►  використання прибутку як показника, яким оцінюють успішність діяльності підприємств;  
►  відсутність дійових економічних стимулів, особливо до праці і нововведень;  
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►  неспроможність освоїти інтенсивний шлях економічного зростання. 
 
Завдання № 219(5) (складність 1) 
Що не притаманне командній економіці як економічній системі:  
►  нарощування виробництва переважно екстенсивним чином та низька ефективність використання 
ресурсів;  
►  відсутність економічного показника, яким оцінюють успішність діяльності підприємств;  
►  нездатність директивного планування забезпечити належну координацію господарського життя. 
►  наявність дійових економічних стимулів до праці, нововведень та змагальності;  
 
Завдання № 220(1) (складність 1) 
У ринковій системі фундаментальні проблеми організації економіки вирішуються:  
►  ринковим механізмом;  
►  ринковим механізмом та державними установами;  
►  трудовим спілками та союзами споживачів. 
►  певним державним центром, який розробляє відповідні плани і доводить їх підприємствам для 
виконання;  
 
Завдання № 221(1) (складність 1) 
Що не характеризує вітчизняну модель ринкової економіки:  
►  енергетична залежність від інших країн;  
►  високий рівень криміналізації економічного життя;  
►  відсутність ефективного приватного власника;  
►  відсутність диференціації доходів між різними групами населення. 
 
Завдання № 222(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  командна економіка радянського типу в певні історичні періоди змогла швидко нагромадити 
ресурси, усунути безробіття, забезпечити відповідний рівень освіти і медичного обслуговування;  
►  економіку, у якій уряд поряд із ринком відіграє активну роль, називають змішаною;  
►  ринкова економіка унеможливлює директивне централізоване державне управління;  
►  Україна обрала шлях “шокової терапії” в переході до ринку. 
 
Завдання № 223(1) (складність 2) 
Яке з тверджень є неправильним:  
►  система вільного узгодженого підприємництва формується на базі групово-кооперативних 
цінностей та колегіального політичного правління. 
►  проблеми “що, як і для кого виробляти” у ринковій економіці вирішують за допомогою цінового 
механізму;  
►  А. Сміт, використовуючи термін “невидима рука” мав на увазі, що держава керує економікою, а 
суспільство не усвідомлює цього;  
►  у схемі кругопотоку домогосподарства продають економічні ресурси;  
 
Завдання № 224(1) (складність 2) 
Яке з тверджень є правильним:  
►  згідно з марксистським підходом, цінності суспільства та наявні форми політичного правління 
визначають основні способи організації економіки;  
►  в адміністративно-командній системі спонукальним мотивом діяльності підприємств є максимізація 
прибутку. 
►  під лібералізацією економіки розуміють розширення державного контролю в багатьох сферах 
життя суспільства;  
►  у схемі кругопотоку домогосподарства продають економічні ресурси;  
 
Завдання № 225(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  державна власність реалізує себе через загальнодержавну та комунальну її форми. 
►  в командній економіці держава володіє майже усіма матеріальними ресурсами;  
►  економісти розглядають права власності як «правила гри в економіці»;  
►  привласнення певного блага не завжди передбачає його відчуження;  
 
Завдання № 226(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  ринкову економіку, в якій уряд відіграє активну роль, називають змішаною;  
►  командна економіка унеможливлює функціонування ринкового механізму;  
►  командна економіка радянського типу змогла мобілізувати ресурси для прискореного розвитку 
важкої та військової промисловості;  
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►  у розвинутих країнах нині переважає державний сектор економіки. 
 
Завдання № 227(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  згідно з підходом Б. Гаврилишина, економічна система формується на підставі взаємодії 
продуктивних сил та виробничих відносин. 
►  ринкову економіку, в якій уряд відіграє активну роль, називають змішаною;  
►  згідно з підходом К. Маркса, комуністична формація (система) ґрунтується на суспільній власності 
та централізованому плануванні економіки;  
►  згідно з марксистським підходом, головним критерієм класифікації економічних систем є зміна 
панівного типу власності;  
 
Завдання № 228(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  розпорядник блага може бути користувачем, але не обов’язково володарем;  
►  користувач окремих благ може не бути їх розпорядником, але обов’язково є володарем цих благ;  
►  володар блага може реалізувати права розпорядника і користувача;  
►  привласнення благ означає, що окремий індивід, група людей або держава здобуває право на 
володіння конкретними благами, розпорядження ними та їх використання. 
 
Завдання № 229(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  у системі індивідуалістсько-конкурентних цінностей особу розглядають як унікум, яку турбують 
лише власні проблеми і прагнення;  
►  егалітарно-колективістські цінності за унітарного політичного правління породжують 
адміністративно-командну економіку. 
►  колегіальна форма політичного правління передбачає представницький уряд з однією партією при 
владі та з однією або кількома в опозиції;  
►  до продуктивних сил відносять засоби виробництва і працівників, що володіють певним 
виробничим досвідом та навиками до праці;  
 
Завдання № 230(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  згідно з підходом Б.Гаврилишина, групово-кооперативні цінності та політичне правління у формі 
противаги породжують економічну систему узгодженого вільного підприємництва;  
►  виробничі відносини – це взаємини між господарськими одиницями;  
►  у системі вільного підприємництва панує вільний ринок, приватна власність, а спонукальним 
мотивом діяльності є максимізація прибутку. 
►  згідно з марксистським підходом, характер економічної системи визначають продуктивні сили, 
виробничі відносини та ринковий механізм;  
 

Розділ 4 Ринкова економіка 
Завдання № 232(1) (складність 1) 
Які види ринків містить двосекторна модель кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів:  
►  ринок ресурсів і ринок грошей;  
►  ринок продуктів і ринок грошей. 
►  ринок продуктів і ринок ресурсів;  
►  ринок грошей і ринок капіталу;  
 
Завдання № 234(1) (складність 1) 
До “ринку капіталу” належить(ать):  
►  короткострокові позики;  
►  купівля та продаж обладнання;  
►  довгострокові позики. 
►  короткострокові цінні папери;  
 
Завдання № 235(2) (складність 1) 
Ринок капіталу:  
►  забезпечує довгострокове фінансування придбання капітальних благ;  
►  є місцем купівлі та продажу обладнання. 
►  опосередковує придбання домогосподарствами благ поточного вжитку;  
►  обслуговує короткострокові фінансові потреби фірм;  
 
Завдання № 236(3) (складність 1) 
Ринок грошей:  
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►  обслуговує довгострокові фінансові потреби домогосподарств. 
►  забезпечує обмін національної валюти на іноземну;  
►  охоплює лише короткострокові фінансові угоди;  
►  обслуговує довгострокові фінансові потреби фірм;  
 
Завдання № 237(1) (складність 1) 
До “ринкук цінних паперів” не належить(ать):  
►  екологічні сертифікати. 
►  облігації;  
►  акції;  
►  векселі;  
 
Завдання № 238(1) (складність 1) 
Яку функцію не виконує біржа праці:  
►  виплата допомоги з безробіття;  
►  створення нових робочих місць;  
►  реєстрація безробітних;  
►  реєстрація вакансій. 
 
Завдання № 239(1) (складність 1) 
Фондова біржа – це ринок, на якому:  
►  продають інвестиційні блага. 
►  продають і купують споживчі товари;  
►  продають і купують цінні папери;  
►  торгують іноземною валютою;  
 
Завдання № 242(2) (складність 1) 
Яка ознака стосується ринкової економіки:  
►  зрівняльний розподіл доходів;  
►  конкуренція. 
►  заборона підприємництва;  
►  державна власність;  
 
Завдання № 243(1) (складність 1) 
Що є одним із головних принципів організації вільної ринкової економіки:  
►  монополія покупця на ринку. 
►  спосіб поведінки економічних суб’єктів визначається особистими інтересами;  
►  директивне державне управління економікою;  
►  фактори виробництва перебувають переважно в державні власності;  
 
Завдання № 244(1) (складність 1) 
Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:  
►  наявність значної кількості незалежних продавців і покупців. 
►  переважання ручної праці в аграрному секторі економіки;  
►  переважання натурального господарства над товарним;  
►  поєднання державної і приватної власності у національній економіці;  
 
Завдання № 246(2) (складність 1) 
Ринок якого товару найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції:  
►  автомобілів;  
►  пшениці. 
►  пральних порошків;  
►  освітніх послуг;  
 
Завдання № 249(2) (складність 1) 
Що не може бути об’єктом купівлі та продажу на товарній біржі:  
►  нафта;  
►  кава;  
►  антикварні меблі;  
►  пшениця майбутнього врожаю. 
 
Завдання № 250(1) (складність 1) 
Комерційний кредит передбачає:  
►  надання позики комерційним банком фізичним особам;  
►  надання позики одним підприємством іншому у формі продажу товару з відтермінуванням 
платежу;  
►  надання позики банком уряду країни. 
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►  надання позики комерційним банком приватним підприємствам;  
 
Завдання № 253(2) (складність 1) 
У ринковій економіці підприємство, яке виходить за межі лімітів викидів шкідливих речовин, змушене 
купувати:  
►  право на концесію;  
►  інвестиційні сертифікати;  
►  “екологічні” сертифікати;  
►  державні облігації. 
 
Завдання № 254(1) (складність 1) 
Яку функцію не виконує біржа праці:  
►  регулювання рівня оплати праці у країні. 
►  організація громадських робіт;  
►  надання статусу безробітного та облік безробітних;  
►  формування банку інформації про наявні вакансії;  
 
Завдання № 255(1) (складність 1) 
Які операції не здійснює комерційний банк:  
►  купівля-продаж акцій та облігацій;  
►  купівля-продаж іноземної валюти;  
►  залучення коштів на депозит;  
►  емісія грошей. 
 
Завдання № 258(4) (складність 1) 
Яка функція не властива центральним банкам:  
►  емісія та організація обігу грошей;  
►  кредитування комерційних банків;  
►  залучення коштів фізичних осіб на депозит;  
►  контроль за діяльністю комерційних банків. 
 
Завдання № 259(1) (складність 1) 
Які з перелічених функцій непритаманні фондовій біржі:  
►  підтримання на високому рівні ліквідності фінансових активів;  
►  дотримання таємниці щодо цін угод з фінансовими активами;  
►  перерозподіл фінансових потоків між галузями національної економіки. 
►  забезпечення доступу до значних за обсягами фінансових ресурсів;  
 
Завдання № 262(2) (складність 1) 
Частина прибутку, яку виплачують акціонерам, називають:  
►  орендною платою;  
►  дивідендом;  
►  процентом;  
►  основним капіталом. 
 
Завдання № 263(1) (складність 1) 
Посередник, який організовує купівлю-продаж товару, не набуваючи його у власність:  
►  дилер;  
►  брокер;  
►  дистриб’ютор. 
►  фірма-гуртовик;  
 
Завдання № 264(1) (складність 1) 
У ринковій економіці кредит, що надається під заставу нерухомості, називають:  
►  іпотечним;  
►  споживчим;  
►  інноваційним;  
►  безпроцентним. 
 
Завдання № 265(1) (складність 1) 
Борговий документ установленого законом зразка про обов’язкову оплату боржником певної суми 
грошей у вказаний строк називають:  
►  облігація. 
►  вексель;  
►  банкнота;  
►  чек;  
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Завдання № 266(1) (складність 1) 
Якщо на деякому ринку продуктів харчування пропозиція представлена двома фірмами, то має місце:  
►  обмежена монополія. 
►  олігополія;  
►  двостороння олігополія;  
►  двостороння монополія;  
 
Завдання № 267(1) (складність 1) 
Що не відносимо до проявів позаекономічної конкуренції:  
►  промислове шпигунство;  
►  поширювання недостовірних відомостей про конкурента. 
►  продаж товару за нижчою, ніж в конкурента, ціною;  
►  підкуповування службових осіб компаній-конкурентів;  
 
Завдання № 268(1) (складність 1) 
Який тип ринкової структури досягає виробничої та розподільної ефективності;  
►  олігополія;  
►  досконала конкуренція. 
►  монополія;  
►  монополістична конкуренція;  
 
Завдання № 269(1) (складність 1) 
Які з типів ринкових структур відносять до ідеальних:  
►  олігополію і монополію;  
►  монополістичну конкуренцію і олігополію. 
►  монополістичну конкуренцію;  
►  досконалу конкуренцію і монополію;  
 
Завдання № 270(1) (складність 1) 
Монополія – це тип ринкової структури, якій характерна:  
►  наявність кількох великих продавців однорідного чи диференційованого продукту;  
►  єдиний виробник чи продавець, який контролює ціну товару. 
►  відносно велика кількість продавців, диференційований продукт та відносно легкі умови входження 
нових фірм на ринок;  
►  велика кількість покупців та продавців, стандартизований продукт, відсутність перешкод для 
входження фірм на ринок та виходу з нього, відсутність контролю за ціною;  
 
Завдання № 271(2) (складність 1) 
Монополістична конкуренція – це тип ринкової структури, якій притаманна:  
►  єдиний виробник чи продавець який контролює ціну товару. 
►  велика кількість покупців та продавців, стандартизований продукт, відсутність перешкод для 
входження фірм на ринок та виходу з нього, відсутність контролю за ціною;  
►  відносно велика кількість продавців, диференційований продукт та відносно легкі умови входження 
нових фірм на ринок;  
►  наявність кількох великих продавців однорідного чи диференційованого продукту;  
 
Завдання № 274(1) (складність 1) 
Доходи у формі процента отримують власники ресурсу:  
►  земля;  
►  підприємницький хист;  
►  капітал;  
►  праця. 
 
Завдання № 275(1) (складність 1) 
Яка ознака не стосується звичайних акцій:  
►  дають право голосу на загальних зборах акціонерів;  
►  дають право на отримання дивідендів;  
►  забезпечують першочергове право на частину майна фірми у випадку її банкрутства. 
►  засвідчують право власності на частину майна фірм;  
 
Завдання № 276(1) (складність 1) 
За умов вільної ринкової економіки до функцій держави належать:  
►  забезпечення стабільності рівня цін та низького рівня безробіття;  
►  забезпечення недоторканості приватної власності та формування правових засад функціонування 
ринку;  
►  забезпечення справедливого розподілу доходів. 
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►  підтримання оптимального співвідношення між експортом та імпортом;  
 
Завдання № 277(2) (складність 1) 
Що не характерне облігаціям:  
►  мають чітко визначений термін обігу;  
►  надають право управляти господарською діяльністю емітента;  
►  забезпечують дохід у формі процента чи дисконту; 
►  можуть випускатись як приватними підприємствами, так і державою;  
 
Завдання № 278(1) (складність 1) 
Якщо товарна біржа тяжіє до торгівлі спорідненими товарними позиціями, то її звуть:  
►  спеціалізованою;  
►  універсальною. 
►  біржею фіктивного товару;  
►  біржею реального товару;  
 
Завдання № 279(1) (складність 2) 
У двосекторній моделі кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці виторг фірм:  
►  дорівнює різниці між доходами домогосподарств та витратами фірм на ресурси;  
►  менший за споживчі видатки домогосподарств;  
►  дорівнює споживчим видаткам домогосподарств;  
►  перевищує витрати фірм на ресурси; 
 
Завдання № 282(4) (складність 2) 
У двосекторній моделі кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці споживчі видатки 
домогосподарств:  
►  більші за виторг фірм;  
►  менші за доходи домогосподарств;  
►  дорівнюють сумі доходів домогосподарств та виторгу фірм. 
►  дорівнюють витратам фірм на ресурси;  
 
Завдання № 283(1) (складність 2) 
Яке з тверджень правильне:  
►  ринок – це місце чи простір, на якому зустрічаються покупець та продавець з метою укладення та 
виконання угоди купівлі-продажу;  
►  в ідеальній ринковій економіці державі відведено роль гаранта зрівняльного розподілу доходів;  
►  конкуренція передбачає розпорошення економічної влади між основними учасниками ринку, 
внаслідок чого жоден з них не може здійснювати контроль за ціною;  
►  ринок праці – єдиний вид ринку, суб’єкти якого не користуються послугами посередників. 
 
Завдання № 285(1) (складність 2) 
Яке з тверджень правильне:  
►  у кожній економічно розвинутій країні функціонує лише одна фондова біржа. 
►  тіньовий ринок охоплює лише заборонені законом види господарської діяльності;  
►  на вторинному ринку цінних паперів акції продаються за ціною, вищою за номінальну вартість;  
►  акції забезпечують дохід у формі дивіденду;  
 
Завдання № 286(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  К. Маркс у своїй головній праці “Капітал” наголосив на нестабільності ринкової економіки. 
►  різниця між процентом за надані позики і процентом за вклади становить прибуток банку;  
►  А. Сміт уважав, що поведінка підприємців і споживачів зумовлена їх альтруїстичними мотивами;  
►  попит на працю є похідним від попиту на товари і послуги;  
 
Завдання № 287(1) (складність 2) 
Яке з тверджень є неправильним:  
►  облігація дає її власникові дохід у вигляді процента. 
►  на вторинному ринку цінних паперів відбувається перепродаж цінних паперів за їхнім курсом;  
►  шведську модель ринкової економіки часто називають розподільним соціалізмом;  
►  виторг обчислюють як добуток витрат виробництва та кількості проданого продукту;  
 
Завдання № 289(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  витрати обчислюють як суму добутків цін кожного з факторів виробництва на його кількість;  
►  виторг обчислюють як добуток ціни та кількості проданого продукту;  
►  проблема «що виробляти» у вільній ринковій економіці вирішується на основі попиту споживачів. 
►  в ринковій економіці проблема «для кого виробляти» вирішується урядом з урахуванням етичних 
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принципів;  
 
Завдання № 290(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  різницю між виторгом і витратами називають рентою;  
►  фірми роздрібної торгівлі реалізовують товари дрібними партіями кінцевим споживачам. 
►  фірми гуртової торгівлі реалізовують придбану продукцію виключно безпосереднім її споживачам;  
►  за умов вільної ринкової економіки державі відведена роль гаранта соціального захисту 
непрацездатних та безробітних;  
 
Завдання № 291(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  фондові біржі перерозподіляють фінансові кошти на користь низькоефективних галузей 
виробництва;  
►  закрита монополія передбачає захист від конкуренції з допомогою юридичних обмежень;  
►  монополістична конкуренція належить до ідеальних типів ринкових структур. 
►  ринок капіталу обслуговує поточні потреби фірм, домогосподарств і держави у грошах;  
 
Завдання № 292(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  усі фінансові посередники здійснюють перерозподіл ризику між різними економічними суб’єктами;  
►  прибуток комерційного банку формується за рахунок різниці між процентами за кредит та за 
вкладами;  
►  лізинг передбачає придбання капітальних благ та їх здавання в довгострокову оренду. 
►  опціонний контракт забезпечує кожній із сторін угоди право, але не обов’язок, купівлі або продажу 
певного товару чи активу;  
 
Завдання № 293(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  у моделі кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів у ринковій економіці домогосподарства є 
власниками всіх ресурсів;  
►  ринок праці – єдиний сегмент національного ринку, не охоплений тіньовою економікою;  
►  дилери та брокери – основні посередники на споживчому ринку. 
►  грошовий дохід, отримуваний домогосподарствами від продажу ресурсів, звуть виторгом;  
 
Завдання № 294(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  емісія грошей перебуває у виключній компетенції центрального банку країни. 
►  страхові компанії неспроможні переміщувати фінансовий капітал у часі;  
►  велика кількість бірж в Україні відповідає потребам національної економіки;  
►  іпотечні банки кредитують передусім проекти, пов’язані із втіленням науково-технічних інновацій;  
 
Завдання № 295(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  фірми-дистриб'ютори закуповують продукцію безпосередньо у виробників дрібними партіями. 
►  дисконтні облігації продаються за ціною, вищою за номінальну;  
►  на вторинному ринку цінних паперів акції продаються за номінальною вартістю;  
►  досконала конкуренція передбачає наявність великої кількості виробників, які мають рівний доступ 
до економічної інформації;  
 
Завдання № 296(1) (складність 2) 
Яке з тверджень правильне:  
►  акції забезпечують дохід у формі дивіденду. 
►  тіньовий ринок охоплює лише заборонені законом види господарської діяльності;  
►  на вторинному ринку цінних паперів акції продають за ціною, вищою за номінальну вартість;  
►  нерухоме майно має значно вищу за готівку ліквідність;  
 
Завдання № 297(1) (складність 2) 
Яке твердження розкриває суть поняття “опціон”:  
►  угода, за якою одна сторона зобов’язується купити, а інша – продати фіксовану кількість 
конкретного товару за наперед обумовленою ціною у визначений сторонами момент часу в 
майбутньому;  
►  надання грошей у позику на засадах строковості, повернення та платності. 
►  угода, за якою одна сторона зобов’язується продати чи купити певну кількість товару за наперед 
обумовленою ціною у визначений сторонами момент часу в майбутньому;  
►  оформлений згідно з чинним законодавством документ, за яким одна сторона угоди зобов’язується 
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безумовно виплатити іншій певну суму грошей;  
 
Завдання № 298(2) (складність 2) 
Яке твердження розкриває суть поняття “ф’ючерс”:  
►  надання грошей у позику на засадах строковості, повернення та платності;  
►  угода, за якою одна сторона зобов’язується продати чи купити певну кількість товару за наперед 
обумовленою ціною у визначений сторонами момент часу в майбутньому;  
►  угода, за якою одна сторона зобов’язується купити, а інша – продати фіксовану кількість 
конкретного товару за наперед обумовленою ціною у визначений сторонами момент часу в 
майбутньому;  
►  оформлений згідно з чинним законодавством документ, за яким одна сторона угоди зобов’язується 
безумовно виплатити іншій певну суму грошей. 
 
Завдання № 299(1) (складність 2) 
Що не є характерним для конкуренції:  
►  свобода входження виробників у галузь та виходу з неї;  
►  неможливість жодного продавця або покупця маніпулювати ринком;  
►  наявність на ринку значної кількості покупців та продавців конкретного товару;  
►  можливість окремого покупця впливати на ціну. 
 
Завдання № 301(3) (складність 2) 
Конкуренція як принцип ринкової економіки не передбачає:  
►  відсутність перешкод при входженні в галузь та виході з ринку;  
►  здатності окремих продавців контролювати ціну виготовленої продукції, маніпулюючи обсягом 
індивідуальної пропозиції. 
►  наявність великої кількості як покупців, так і продавців;  
►  розпорошення економічної влади між основними учасниками ринку, внаслідок чого жоден з них не 
може здійснювати контроль за ціною;  
 
Завдання № 302(1) (складність 2) 
Які ринки та сфери економіки не можуть слугувати зразками монополістичної конкуренції?  
►  ринок безалкогольних напоїв;  
►  роздрібна торгівля;  
►  видавнича справа. 
►  ринок легкових автомобілів;  
 
Завдання № 303(1) (складність 2) 
Яке твердження щодо олігополії є неправильним:  
►  фірма-олігополіст – абсолютно байдужа до інновацій. 
►  вхід у олігопольну галузь пов’язаний з чималими витратами;  
►  фірми-олігополісти схильні до укладання таємних угод щодо контролю за ринком;  
►  зниження цін однією фірмою викликає зниження цін інших продавців;  
 
Завдання № 304(2) (складність 2) 
Що не притаманне олігополії:  
►  виникає у галузях з мінімальними витратами на започаткування бізнесу;  
►  фірми-продавці можуть істотно та одночасно знижувати ціни для запобігання входженню на ринок 
нових фірм;  
►  схильність до фінансування інновацій, обумовлена постійним пошуком конкурентних переваг;  
►  застосування прийомів нецінової конкуренції. 
 
Завдання № 305(1) (складність 2) 
Яка з перелічених нижче ознак не є невід’ємною рисою монополії:  
►  значний контроль за ціною з боку продавця;  
►  нецінові важелі впливу у формі реклами;  
►  єдиний продавець унікального товару;  
►  обмежений доступ до інформації. 
 
Завдання № 306(2) (складність 2) 
Яка з перелічених ознак не є невід’ємною рисою монополії:  
►  нецінові важелі впливу у формі реклами;  
►  заблоковане входження на ринок нових фірм у короткостроковій перспективі. 
►  значний контроль за ціною з боку продавця;  
►  єдиний продавець унікального товару;  
 
Завдання № 307(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
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►  досконала конкуренція передбачає наявність великої кількості виробників, які мають різний доступ 
до економічної інформації;  
►  монополістична конкуренція ґрунтується на суперництві великих фірм з допомогою нецінових 
інструментів;  
►  входження нових фірм на ринок може бути заблоковане з допомогою патентів та авторських прав; 
►  позаекономічні методи конкурентної боротьби – риса, притаманна здебільшого монополістично 
конкурентним ринкам. 
 
Завдання № 308(1) (складність 2) 
Яка ознака не характеризує досконалу конкуренцію:  
►  рівний доступ усіх фірм до всіх видів інформації;  
►  відсутність контролю за ціною;  
►  відсутність перешкод для входження фірм на ринок та виходу з галузі;  
►  об’єктом купівлі-продажу є диференційовані товари. 
 
Завдання № 309(2) (складність 2) 
Що не притаманне досконалій конкуренції:  
►  наявність достатніх стимулів для впровадження науково-технічних новинок завдяки патентуванню 
винаходів;  
►  відсутність контролю за ціною з боку учасників ринку;  
►  схильність до надмірної експлуатації природних ресурсів, обумовлена прагненням постійно 
знижувати витрати виробництва;  
►  об’єктом купівлі та продажу є однорідні (стандартизовані) товари. 
 
Завдання № 310(1) (складність 2) 
Яка ознака не характеризує монополістичну конкуренцію:  
►  заблоковане входження інших фірм на ринок;  
►  обмежений контроль за цінами;  
►  об’єктом купівлі-продажу є диференційовані товари;  
►  доступ до інформації частково обмежений. 
 
Завдання № 311(1) (складність 2) 
Яка ознака не характеризує олігополію:  
►  пропозиція товару представлена кількома, в основному великими, фірмами;  
►  об’єктом купівлі продажу є однорідні чи диференційовані товари;  
►  можливості входження нових фірм на ринок обмежені. 
►  відсутність контролю за ціною;  
 
Завдання № 312(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  у країнах із розвиненою економікою основним джерелом доходів домогосподарств є капітал. 
►  частина людських ресурсів продається домогосподарствами у тіньовому секторі економіки;  
►  у схемі кругопотоку ринкової економіки домогосподарства є власниками всіх чотирьох видів 
економічних ресурсів;  
►  заощадження домогосподарств можуть здійснюватися у готівковій формі;  
 
Завдання № 313(1) (складність 2) 
У чому полягає одна із відмінностей між привілейованою акцією та облігацією:  
►  акція дає право здійснювати управління підприємством, а облігація – ні;  
►  облігація має чітко визначений термін обігу, а акція є безстроковою;  
►  емітентом облігацій не може бути держава. 
►  облігація не може випускатись акціонерною компанією;  
 
Завдання № 314(1) (складність 2) 
Що характерне привілейованим акціям;  
►  можуть випускатись як приватними фірмами, так і державою;  
►  мають чітко визначений термін обігу;  
►  надають право управляти господарською діяльністю емітента. 
►  забезпечують фіксовані доходи, розмір яких може бути збільшений зборами акціонерів;  
 
Завдання № 315(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  короткострокові позики є об’єктом купівлі та продажу на ринку грошей;  
►  продавцями на ринку праці є люди працездатного віку;  
►  покупцями грошей є домогосподарства, фірми та органи державної влади. 
►  кредит – це надання грошей у позику на засадах повернення, платності та безстроковості;  
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Завдання № 316(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  попит на працю – похідний від попиту на товари і послуги;  
►  підприємець наймає додаткових працівників доти, доки ціна праці кожного з них не перевищує 
їхнього внеску у створений продукт;  
►  попит на працю залежить від її продуктивності. 
►  дистриб’ютори закуповують товари гуртом і продають їх від імені виробника, не несучи 
відповідальності за нереалізовану частину продукції;  
 
Завдання № 319(3) (складність 3) 
На ринку страхових послуг частка фірми А становить 24%, фірми В – 20%, С – 14, D – 13, E – 12, F – 
11, G – 6%. На ринку фінансових послуг частка цих фірм становлять, відповідно, 20, 18, 15, 14, 7, 5 та 
21%. Сума індексів Герфіндаля для обох ринків становить  __?__ . 
 
 
Завдання № 326(1) (складність 1) 
Який із чинників не впливає на пропозицію товару:  
►  вікова структура населення. 
►  кількість фірм, що виробляють цей товар;  
►  ціни взаємозамінюваних товарів;  
►  технологія виробництва цього товару;  
 
Завдання № 327(2) (складність 1) 
Усі перелічені чинники є визначниками пропозиції, за винятком:  
►  чисельності населення та його структури;  
►  кількості фірм, що виробляють конкретний товар;  
►  цін на фактори виробництва;  
►  технології виробництва. 
 
Завдання № 328(3) (складність 1) 
На пропозицію товару прямо не впливають:  
►  кількість фірм-виробників товару;  
►  доходи споживачів;  
►  ціни ресурсів, що застосовуються у виробництві даного товару;  
►  зміни технології виробництва даного товару. 
 
Завдання № 329(1) (складність 1) 
Як попит пов’язаний із потребами:  
►  відображає усі потреби економічного суб’єкта;  
►  відображає лише нагальні потреби;  
►  відображає потреби, але нерідко виходить за їхні межі;  
►  відображає потреби, підкріплені грошовими можливостями. 
 
Завдання № 330(1) (складність 1) 
Зміна величини попиту означає:  
►  зміну нахилу кривої попиту. 
►  посилення або послаблення дії нецінових чинників;  
►  переміщення кривої попиту;  
►  перехід на стабільній кривій попиту від одного співвідношення ціна-кількість товару до іншого 
співвідношення;  
 
Завдання № 331(1) (складність 1) 
До чинників, що не впливають на попит на товар, належить:  
►  сподівання споживачів. 
►  ціни взаємозамінюваних і взаємодоповнюваних товарів;  
►  смаки й уподобання;  
►  пропозиція товару;  
 
Завдання № 333(1) (складність 1) 
Якщо ціна товару А збільшується, то за інших однакових умов закон попиту виявляється у:  
►  збільшенні величини пропозиції товару А. 
►  збільшенні величини попиту на товар А;  
►  зменшенні попиту товару А;  
►  зменшенні величини попиту на товар А;  
 
Завдання № 334(3) (складність 1) 
Якщо ціна товару зростає, то згідно з законом попиту:  
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►  величина попиту зростає. 
►  попит зменшується;  
►  попит зростає;  
►  величина попиту зменшується;  
 
Завдання № 335(4) (складність 1) 
Яке твердження відбиває закон попиту:  
►  зі зниженням ціни кави зменшаться обсяги її споживання;  
►  зі зростанням доходів споживачі віддадуть перевагу дорожчим сортам кави;  
►  зі зростанням ціни кави обсяг її закупівель скорочуватиметься;  
►  споживачі бажають споживати і готові платити за каву ціну, яку пропонує ринок. 
 
Завдання № 336(1) (складність 1) 
Удосконалення технології переміщує:  
►  криву пропозиції вліво. 
►  криву попиту вправо;  
►  криву пропозиції вправо;  
►  криву попиту вліво;  
 
Завдання № 337(1) (складність 1) 
Що може спричинити зменшення попиту на товар А:  
►  зменшення пропозиції товару А;  
►  зменшення доходів споживачів;  
►  зростання цін на товари-замінники товару А;  
►  збільшення кількості покупців цього товару. 
 
Завдання № 339(1) (складність 1) 
Якщо два продукти взаємозамінювані, то зростання ціни на один з них спричинить:  
►  зростання попиту на інший;  
►  збільшення величини попиту на інший;  
►  зменшення попиту на інший;  
►  зменшення величини попиту на інший. 
 
Завдання № 340(5) (складність 1) 
Зі зростанням доходів зменшується попит споживачів на:  
►  престижні товари;  
►  предмети розкоші. 
►  товари нижчої споживчої цінності;  
►  товари вищої споживчої цінності;  
 
Завдання № 341(1) (складність 1) 
Зміна якого чинника переміщуватиме криву пропозиції вліво:  
►  зниження цін на використовувані фактори виробництва. 
►  удосконалення технології;  
►  зменшення кількості виробників цього товару;  
►  надання дотацій виробникам;  
 
Завдання № 342(2) (складність 1) 
Зі зниженням цін ресурсів, що застосовуються у виробництві товару, крива його пропозиції:  
►  пропозиція товару не залежить від цін ресурсів. 
►  залишиться незмінною;  
►  переміститься вліво;  
►  переміститься вправо;  
 
Завдання № 343(3) (складність 1) 
Переміщення кривої пропозиції борошна вправо є наслідком:  
►  підвищення ціни борошна;  
►  зменшення кількості виробників борошна;  
►  зниження ціни пшениці;  
►  зростання доходів споживачів. 
 
Завдання № 344(1) (складність 1) 
Якщо ціна товару А зменшується, то за інших однакових умов закон пропозиції виявляється у:  
►  зменшенні пропозиції товару А;  
►  збільшенні величини попиту на товар А. 
►  зменшенні величини пропозиції товару А;  
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►  збільшенні величини пропозиції товару А;  
 
Завдання № 345(1) (складність 1) 
Якщо криві попиту і пропозиції товару А одночасно перемістяться вправо на однакову відстань, то:  
►  рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна величина попиту-пропозиції зменшиться. 
►  рівноважні ціна і величина попиту-пропозиції збільшаться;  
►  рівноважна ціна зменшиться, а рівноважна величина попиту-пропозиції збільшиться;  
►  рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна величина попиту-пропозиції збільшиться;  
 
Завдання № 347(1) (складність 1) 
Закон попиту полягає у тому, що існує:  
►  обернена залежність між ціною товару і величиною попиту на нього;  
►  пряма залежність між ціною товару та величиною попиту на нього;  
►  пряма залежність між ціною товару та попитом на нього. 
►  обернена залежність між ціною товару та попитом на нього;  
 
Завдання № 348(1) (складність 1) 
Ринкова рівновага встановлюється за рівня цін, коли:  
►  величина пропозиції дорівнює усім бажанням покупців. 
►  величина попиту дорівнює величині пропозиції;  
►  виробники продають усе, що вони можуть виробити;  
►  покупці задовольняють усі свої потреби;  
 
Завдання № 349(1) (складність 1) 
На ринковий попит не впливають:  
►  ціни товарів-замінників. 
►  кількість покупців на ринку;  
►  ціни ресурсів;  
►  доходи споживачів;  
 
Завдання № 350(1) (складність 1) 
Зниження ціни на бензин перемістить:  
►  криву попиту на автомобілі вправо;  
►  не спричинить переміщення кривих попиту та пропозиції автомобілів;  
►  криву попиту на автомобілі вліво;  
►  криву пропозиції автомобілів вправо. 
 
Завдання № 351(2) (складність 1) 
Взаємозамінюваними називають товари, для яких:  
►  підвищення ціни одного викликає збільшення попиту на інший;  
►  попит зростає зі збільшенням доходів споживачів;  
►  підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший. 
►  підвищення ціни одного викликає зменшення попиту на інший;  
 
Завдання № 353(1) (складність 1) 
Що усуває дефіцит товарів у ринковій економіці:  
►  вільний рух цін;  
►  ефективна збутова політика підприємства;  
►  точний облік виробниками можливостей покупців;  
►  державне регулювання економіки. 
 
Завдання № 354(1) (складність 1) 
Зменшення витрат на виробництво товару призведе до:  
►  зменшення пропозиції даного товару і появи його дефіциту;  
►  зниження його рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу;  
►  переміщення як кривої попиту на нього, так і кривої його пропозиції праворуч 
►  підвищення його рівноважної ціни і зменшення рівноважного обсягу;  
 
Завдання № 355(1) (складність 1) 
Якщо зміна кількості товару, яку бажають та можуть купити споживачі, викликана неціновим чинником, 
відбудуться зміни:  
►  у попиті на товар, але крива попиту не переміститься;  
►  у величині попиту на товар, крива попиту не переміститься;  
►  у попиті на товар, що перемістить криву попиту;  
►  у величині попиту на товар, крива попиту переміститься. 
 



31 
 

Завдання № 356(1) (складність 1) 
Які з наведених положень найліпше пояснюють, чому ціна на товар не залишатиметься нижчою за 
рівноважну?  
►  існує дефіцит товару на ринку, пропозиція буде збільшуватися, що підвищить ціну;  
►  існує дефіцит на ринку, і попит зменшуватиметься, що підвищить ціну. 
►  існує надлишок попиту, і дефіцит товару на ринку підвищуватиме ціну;  
►  існує надлишок пропозиції, і надлишок товару на ринку підвищуватиме ціну;  
 
Завдання № 357(1) (складність 1) 
Побічні наслідки в економіці – це:  
►  виробництво приватними фірмами громадських благ;  
►  елементи несумлінної конкуренції у підприємницькій діяльності, що шкодять покупцям певних 
товарів чи послуг;  
►  у цілому позитивні нові нормативні документи держави, які, однак, через певні обставини, вносять і 
деякі негативні моменти в господарську діяльність економічних суб’єктів. 
►  переміщення деяких вигод або витрат, пов’язаних із виробництвом або споживанням певних 
товарів, до суб’єктів, які не є їх безпосередніми продавцями або покупцями;  
 
Завдання № 358(1) (складність 1) 
До підвищення рівноважної ціни товару може призвести:  
►  одночасне і однакове збільшення попиту і пропозиції. 
►  зменшення попиту на товар;  
►  збільшення попиту на товар;  
►  збільшення пропозиції товару;  
 
Завдання № 359(1) (складність 1) 
Яка з подій вплине на пропозицію товару не так, як три інших?  
►  запровадження спеціального податку на виробників товару. 
►  зменшення кількості фірм - виробників товару;  
►  підвищення цін на ресурси, необхідні для виробництва товару;  
►  удосконалення технології виробництва товару;  
 
Завдання № 360(1) (складність 1) 
Яка з подій могла спричинити переміщення кривої попиту на пральний порошок вправо:  
►  зниження цін на сировину для виробництва прального порошку;  
►  зниження цін товарів-замінників;  
►  зменшення доходів споживачів;  
►  широка реклама прального порошку. 
 
Завдання № 361(1) (складність 1) 
Який з чинників не призведе до переміщення кривої попиту на масло:  
►  зростання доходу споживача;  
►  зростання ціни на маргарин;  
►  зростання ціни на масло;  
►  зміна вподобань покупців на користь купівлі масла. 
 
Завдання № 366(6) (складність 1) 
Який з чинників не переміщуватиме криву пропозиції телевізорів:  
►  зниження цін телевізорів;  
►  удосконалення технології виробництва телевізорів;  
►  зменшення кількості виробників телевізорів;  
►  підвищення цін на комплектуючі вироби. 
 
Завдання № 368(1) (складність 1) 
За інших рівних умов зростання ціни на пшеницю спричинить:  
►  зростання пропозиції хліба;  
►  зростання величини пропозиції хліба;  
►  зменшення пропозиції хліба. 
►  зменшення величини пропозиції хліба;  
 
Завдання № 369(1) (складність 2) 
Якщо збільшення доходу спричинило збільшення попиту на певний товар, то цей товар є:  
►  проміжним продуктом;  
►  товаром вищої споживчої цінності. 
►  товаром нижчої споживчої цінності;  
►  товаром-замінником;  
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Завдання № 370(1) (складність 2) 
Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар А вправо:  
►  підвищенням ціни товару А;  
►  зменшенням пропозиції товару А;  
►  зниженням ціни товару А;  
►  підвищенням ринкової ціни товару В, який є товаром-замінником для товару А. 
 
Завдання № 372(1) (складність 2) 
Для ринку товару нижчої споживчої цінності внаслідок зменшення доходів споживачів:  
►  крива попиту на цей товар переміститься вліво. 
►  одночасно перемістяться вліво криві попиту і пропозиції;  
►  крива попиту на цей товар переміститься вправо;  
►  крива пропозиції цього товару переміститься вліво;  
 
Завдання № 373(1) (складність 2) 
Якщо фактична ціна товару нижча від рівноважної, то:  
►  виникає нестача цього товару;  
►  знижуються ціни факторів виробництва, потрібні для виробництва цього товару;  
►  фактична ціна товару знижуватиметься. 
►  з’являється надлишок товару;  
 
Завдання № 375(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  переміщення кривої пропозиції вправо означає, що виробники пропонують більшу кількість товару 
за кожного рівня цін;  
►  зі зниженням ціни на один із взаємодоповнюваних продуктів попит на інший збільшиться. 
►  зміни у величині пропозиції зображають переміщенням кривої пропозиції;  
►  зі збільшенням доходу споживача крива попиту на парфуми переміщуватиметься вправо;  
 
Завдання № 376(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  крива попиту відображає, що зі зниженням ціни величина попиту збільшується;  
►  за інших однакових умов неврожай картоплі в Україні перемістить криву попиту на картоплю вліво; 
►  зростання доходів споживачів спричинить збільшення попиту на всі товари і послуги;  
►  зниження ціни на певний товар спричинить збільшення попиту на його товар-замінник. 
 
Завдання № 377(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  крива пропозиції відображає, що при зниженні ціни товару відбувається зростання величини 
пропозиції;  
►  зі зниженням ціни на один із взаємодоповнюваних товарів, попит на інший збільшиться. 
►  зростання цін на ресурси, які використовуються для виробництва товару А, призведе до 
збільшення його пропозиції;  
►  якщо товар А є товаром нижчої споживчої цінності, то зі зниженням доходів споживачів попит на 
нього також зменшиться;  
 
Завдання № 378(1) (складність 2) 
Якщо збільшення доходу споживачів спричинило збільшення попиту на товар А, то він є:  
►  товаром нижчої споживчої цінності. 
►  товаром Гіфина;  
►  товаром вищої споживчої цінності;  
►  товаром-субститутом;  
 
Завдання № 379(2) (складність 2) 
Для ринку товару вищої споживчої цінності внаслідок збільшення доходів споживачів:  
►  одночасно перемістяться вправо криві попиту і пропозиції;  
►  рівноважна ціна і рівноважна кількість попиту-пропозиції зменшаться. 
►  крива пропозиції переміститься вправо;  
►  крива попиту переміститься вправо;  
 
Завдання № 381(4) (складність 2) 
Товар є товаром нижчої споживчої цінності, якщо:  
►  величина попиту на нього зменшуватиметься, якщо його ціна зменшиться. 
►  крива попиту на нього переміщуватиметься вправо, якщо дохід зростає;  
►  споживач потребуватиме його лише тоді, коли його ціна буде дуже низькою;  
►  крива попиту на нього переміщуватиметься вліво, якщо дохід зростає;  
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Завдання № 382(1) (складність 2) 
Який з чинників залишається незмінним, якщо переміщуватися по кривій попиту на товар А окремого 
споживача:  
►  ціна на товар А;  
►  ціна на товари-замінники товару А;  
►  кількість товару А, яку хоче придбати окремий споживач. 
►  величина попиту на товар А;  
 
Завдання № 383(1) (складність 2) 
Якщо збільшується попит і зменшується пропозиція, то:  
►  рівноважна ціна може зрости, знизитися або не зміниться, а рівноважна кількість має зрости;  
►  рівноважна ціна знизиться, а рівноважна кількість має зрости;  
►  рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість має зменшитися;  
►  рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість може зрости, зменшитися або не змінитися. 
 
Завдання № 385(3) (складність 2) 
Якщо крива пропозиції товару А переміститься вправо на більшу відстань, ніж переміститься вліво 
його крива попиту, то:  
►  рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість попиту-пропозиції зменшиться;  
►  рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції зменшаться;  
►  рівноважна ціна зменшиться, а рівноважна кількість попиту-пропозиції збільшиться. 
►  рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції збільшаться;  
 
Завдання № 387(5) (складність 2) 
Якщо крива попиту на товар А переміститься вправо на більшу відстань, ніж переміститься вправо 
його крива пропозиції, то:  
►  рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції зменшаться  
►  рівноважна ціна зросте, а рівноважна кількість попиту-пропозиції зменшиться;  
►  рівноважні ціна і кількість попиту-пропозиції збільшаться;  
►  рівноважна ціна не зміниться, а рівноважна кількість попиту-пропозиції збільшиться. 
 
Завдання № 388(6) (складність 2) 
Якщо зменшуються і попит, і пропозиція, то:  
►  рівноважна кількість зменшується; ціна може зрости, зменшитися або не змінитися. 
►  рівноважна кількість зростає; ціни мають зрости;  
►  рівноважна кількість зростає; ціна може зрости, зменшитися або не змінитися;  
►  рівноважна кількість зменшується; ціни мають знизитися;  
 
Завдання № 389(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  ринковий механізм стимулює виробників застосовувати найефективніші методи виробництва;  
►  якщо фактична ціна вища від рівноважної, то на ринку утвориться надлишок попиту. 
►  попит та прибуток є вирішальним чинником у визначенні асортименту і кількості продукції, яку 
виробляють різні галузі;  
►  суть принципу виключення полягає в тому, що рівноважна ціна допускає до купівлі продукту лише 
тих покупців, які хочуть і можуть платити цю ціну або вищу за неї;  
 
Завдання № 390(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  якщо попит зростає, а пропозиція незмінна, то рівноважна ціна зросте. 
►  якщо попит зменшується, а пропозиція незмінна, то рівноважна ціна зросте;  
►  якщо пропозиція зростає, а попит незмінний, то рівноважна ціна зростатиме;  
►  якщо пропозиція зменшується, а попит незмінний, то рівноважна ціна впаде;  
 
Завдання № 391(8) (складність 3) 
Попит на ринку описує функція QD = 736 – 80P, а пропозицію – функція Qs = 48P – 288. Якщо держава 
встановить на цей товар фіксовану ціну в розмірі 9 грош.од. за одиницю товару, то величина 
(надлишку, дефіциту)  __?__  товару становитиме  __?__ . 
 
Якщо держава встановить на цей товар фіксовану ціну в розмірі 9грош.од. за одиницю товару, то 
величина попиту (збільшиться, зменшиться)  __?__  на  __?__  одиниць. 
Якщо уряд запровадить мінімальну ціну на рівні Р = 9, то на ринку товар продаватимуть за ціною Р 
=  __?__ . 
 
Завдання № 425(1) (складність 3) 
Крива ринкового попиту на автобусні перевезення задається функцією Р = 300 – 0,1Q, де Р – вартість 
проїзду в копійках, Q – щоденна кількість поїздок. За умови, що вартість квитка становить 50 коп., 
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точкова еластичність попиту на автобусні поїздки за ціною становить  __?__ . 
 
Завдання № 436(2) (складність 3) 
Еластичність попиту на яблука за ціною становить 0,9, за доходом – 1,5, а перехресна еластичність за 
ціною між яблуками і апельсинами дорівнює 1,4. Минулого року споживачі купили 100 кг яблук. У 
поточному році ціна яблук зросла на 20%, ціна апельсинів зросла на 45%. Водночас дохід покупців 
зменшився на 10%. Споживачі у поточному році куплять на  __?__  кілограм яблук  __?__  (більше, 
менше). 
 

Розділ 5 Економічнісуб’єкти 
Завдання № 442(1) (складність 1) 
До непрямих податків не належить:  
►  податок на прибуток підприємств. 
►  акцизи;  
►  податок на додану вартість;  
►  мито;  
 
Завдання № 444(3) (складність 1) 
До прямих податків не належить:  
►  податок на спадщину;  
►  податок на доходи фізичних осіб;  
►  земельний податок. 
►  податок на ювелірні вироби;  
 
Завдання № 446(1) (складність 1) 
В Україні універсальний акциз офіційно називають:  
►  акцизним збором;  
►  податком з продажу. 
►  податком на додану вартість;  
►  податком з обороту;  
 
Завдання № 448(1) (складність 1) 
Відомі класифікації податків не виділяють такі їхні види:  
►  прогресивні, регресивні і пропорційні;  
►  справедливі й несправедливі;  
►  загальнодержавні й місцеві. 
►  прямі і непрямі;  
 
Завдання № 449(1) (складність 1) 
Що не є благом громадського вжитку:  
►  контроль за повенями;  
►  маяки;  
►  електроенергія. 
►  оборона країни;  
 
Завдання № 451(1) (складність 1) 
Громадські блага відрізняються від індивідуальних тим, що:  
►  у приватних підприємств є сильні стимули для виробництва громадських благ. 
►  вони неподільні і не перебувають в індивідуальному користуванні;  
►  вони подільні;  
►  до них можна застосувати принцип виключення;  
 
Завдання № 453(1) (складність 1) 
Що не належить до податкової системи:  
►  ввізне мито;  
►  платежі за комунальні послуги;  
►  акцизний збір;  
►  місцеві збори. 
 
Завдання № 455(1) (складність 1) 
Що не є економічною функцією держави в сучасній господарській системі:  
►  субсидії збитковим підприємствам;  
►  перерозподіл доходів та ресурсів. 
►  стабілізація економіки;  
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►  захист конкуренції;  
 
Завдання № 457(1) (складність 1) 
Основними методами збалансування дефіцитного державного бюджету є такі, за винятком:  
►  випуск державних цінних паперів;  
►  додаткова емісія грошей;  
►  підвищення податків. 
►  державні закупівлі товарів і послуг;  
 
Завдання № 458(2) (складність 1) 
Основними напрямами видатків державного бюджету є такі, за винятком:  
►  утримання державного апарату;  
►  амортизаційні відрахування. 
►  проценти за державний борг;  
►  соціальні видатки;  
 
Завдання № 459(1) (складність 1) 
Дефіцит державного бюджету існує, коли:  
►  державні видатки перевищують доходи;  
►  державні доходи перевищують податкові надходження. 
►  зменшується державний борг;  
►  збільшуються державні видатки;  
 
Завдання № 461(1) (складність 1) 
Державні субсидії – це:  
►  грошові кошти, які держава спрямовує на допомогу соціально незахищених груп населення. 
►  усі видатки з державного бюджету;  
►  використання грошових коштів на імпорт найважливіших для країни товарів і послуг;  
►  грошові кошти, які держава витрачає на утримання бюджетного сектора економіки;  
 
Завдання № 463(1) (складність 1) 
Національний банк України не виконує функції:  
►  надання кредитів населенню. 
►  регулювання та контроль пропозиції грошей у вітчизняній економіці;  
►  зберігання золотовалютних резервів та обов’язкових резервів комерційних банків;  
►  емісія грошових знаків;  
 
Завдання № 464(1) (складність 1) 
Державні фінанси не охоплюють:  
►  фінанси приватних підприємств;  
►  спеціальні державні фонди. 
►  державний бюджет;  
►  фінанси місцевих органів влади;  
 
Завдання № 465(1) (складність 1) 
Грошово-кредитну (монетарну) політику в Україні проводить:  
►  Державна податкова адміністрація;  
►  Міністерство економіки. 
►  Національний банк України;  
►  Міністерство фінансів;  
 
Завдання № 468(3) (складність 1) 
Що не є напрямом видатків з державного бюджету:  
►  соціальні видатки;  
►  заробітна плата працівників приватного сектора;  
►  національна оборона. 
►  фінансування бюджетного сектора економіки;  
 
Завдання № 469(1) (складність 1) 
Який із непрямих податків в Україні стягується із більшості товарів та послуг:  
►  мито. 
►  готельний збір;  
►  податок з продажу;  
►  податок на додану вартість;  
 
Завдання № 470(1) (складність 1) 
Об’єктом оподаткування прямими податками є:  
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►  майно, доходи та прибуток;  
►  товари;  
►  державні трансфери. 
►  послуги;  
 
Завдання № 473(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  усі економісти підтримують державне регулювання ринкової економіки;  
►  запровадження мінімальної заробітної плати є прикладом державного регулювання економіки;  
►  для визначення розміру податку кількість податкових одиниць множать на процентну ставку;  
►  принцип виключення не можна застосувати до благ індивідуального вжитку. 
 
Завдання № 474(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  високопрогресивна система оподаткування стимулює приховування доходів від сплати податків;  
►  в Україні універсальний акциз офіційно називають податком на додану вартість. 
►  вищі податкові ставки завжди забезпечують більші податкові надходження;  
►  благо громадського вжитку характеризоване неподільністю і спільним споживанням;  
 
Завдання № 475(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  необхідною умовою ефективного державного регулювання економіки є переважання державної 
власності над приватною;  
►  ринковий механізм не може забезпечити виробництва громадських благ;  
►  принцип виключення легко застосувати до благ громадського вжитку;  
►  стабілізаційна макроекономічна функція держави передусім полягає у зменшенні державних 
видатків. 
 
Завдання № 476(1) (складність 2) 
Яке з перелічених тверджень неправильне:  
►  юридичні особи не можуть бути суб’єктами оподаткування;  
►  парадокс ринкового механізму полягає у тому, що його функціонування стимулює виникнення 
недосконалих ринкових структур. 
►  податок з прибутку підприємств в Україні є пропорційним;  
►  виробництво або споживання певних благ може надавати третім сторонам або суспільству загалом 
вигоди переливу, за які непотрібно платити;  
 
Завдання № 477(1) (складність 2) 
Стабілізаційна політика держави спрямована на досягнення таких цілей, за винятком:  
►  досягнення зовнішньої рівноваги. 
►  зниження темпів інфляції;  
►  підвищення рівня рентабельності (прибутковості) підприємств державної форми власності;  
►  підвищення рівня зайнятості;  
 
Завдання № 478(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  зовнішні ефекти діяльності або витрати і вигоди переливу виникають тоді, коли дії окремої особи 
чи фірми позначаються на іншій особі чи фірмі;  
►  більшість благ індивідуального вжитку є неподільними і на них не поширюється принцип 
виключення. 
►  у ринковій економіці приватний сектор є основним виробником громадських благ;  
►  ринковий механізм створює ефективні стимули до праці, а відтак забезпечує справедливий 
розподіл доходів у суспільстві;  
 
Завдання № 479(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  монополізм – явище, що породжується виключно дією ринкового механізму;  
►  високопрогресивна система оподаткування стимулює приховування доходів від сплати податків. 
►  для зменшення нерівності у доходах уряд застосовує пропорційну систему оподаткування;  
►  бюджетний профіцит є наслідком підвищення податкових ставок;  
 
Завдання № 480(1) (складність 2) 
Яке твердження щодо ринкового механізму неправильне:  
►  не пропонує шляхів вирішення проблеми забруднення довкілля;  
►  не допускає монополізації окремих галузей чи сфер економіки;  
►  неспроможний забезпечити виробництва громадських благ. 
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►  не забезпечує вирішення проблеми диференціації регіонального економічного розвитку;  
 
Завдання № 481(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  парадокс ринкового механізму полягає у тому, що його функціонування стимулює виникнення 
недосконалих ринкових структур. 
►  для зменшення нерівності у доходах уряд застосовує пропорційну систему оподаткування;  
►  виробництво або споживання певних благ може надавати третім сторонам або суспільству загалом 
вигоди переливу, за які не потрібно платити;  
►  юридичні особи можуть бути суб’єктами оподаткування;  
 
 
Завдання № 483(1) (складність 1) 
Принципова відмінність між явними й неявними витратами полягає в тому, що:  
►  у явних витратах не враховують, а в неявних враховують витрати на капітальне устаткування;  
►  явні витрати пов’язані з виплатою фірмами грошей за ресурси, а неявні з такими виплатами не 
пов’язані;  
►  неявні витрати не можна виміряти у грошовій формі;  
►  у явних витратах враховують вартість власних ресурсів фірми, які вона не оплачує, а у неявних – 
не враховують. 
 
Завдання № 484(1) (складність 1) 
Критерієм класифікації підприємств за розмірами не може бути:  
►  продуктивність праці. 
►  обсяг продажу;  
►  вартість майна підприємства;  
►  кількість працівників;  
 
Завдання № 485(1) (складність 1) 
У короткостроковому періоді до змінних витрат можна зачислити:  
►  процент за взяту фірмою позику;  
►  амортизаційні відрахування;  
►  страхові внески фірми. 
►  витрати на придбання сировини;  
 
Завдання № 487(3) (складність 1) 
Постійні витрати фірми – це:  
►  явні витрати;  
►  витрати, які несе фірма навіть у тому разі, якщо продукцію не виробляють;  
►  найнижчі витрати виробництва для повного обсягу продукції. 
►  неявні витрати;  
 
Завдання № 488(4) (складність 1) 
До постійних витрат підприємства у короткостроковому періоді не належать:  
►  витрати на сировину та матеріали. 
►  оплата охорони;  
►  амортизаційні відрахування;  
►  орендна плата;  
 
Завдання № 489(1) (складність 1) 
Економічні витрати:  
►  містять явні й неявні витрати, у тому числі й нормальний прибуток. 
►  містять явні витрати, але не враховують неявні витрати;  
►  не містять ні явних, ні неявних витрат;  
►  містять неявні витрати, але не враховують явні витрати;  
 
Завдання № 491(1) (складність 1) 
Що характеризує корпорацію (акціонерне товариство):  
►  невелика кількість державних обмежень, що регулюють її діяльність. 
►  співвласники несуть лише обмежену відповідальність за її борги чи зобов’язання;  
►  зазвичай невеликий обсяг виробництва і незначний асортимент продукції;  
►  простота утворення та реєстрації;  
 
Завдання № 493(3) (складність 1) 
Що не характеризує корпорацію (акціонерне товариство):  
►  акумулює кошти через емісію акцій;  
►  порівняно великі затрати й труднощі у процесі організації та припинення діяльності;  
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►  необмежена відповідальність власників акцій за зобов’язаннями корпорації. 
►  подвійне оподаткування доходів;  
 
Завдання № 494(1) (складність 1) 
Що не є недоліком одноосібного володіння:  
►  ресурси одноосібного володіння обмежені розміром грошового капіталу, яким володіє чи який може 
запозичити власник;  
►  порівняно великі затрати й труднощі у процесі організації та припинення діяльності одноосібної 
фірми. 
►  власник не може користуватися послугами організованого фінансового ринку;  
►  власник несе необмежену відповідальність за свої борги;  
 
Завдання № 496(1) (складність 1) 
Що розуміють під моральним зношенням основного капіталу:  
►  непридатність до використання унаслідок експлуатації у процесі виробництва. 
►  поява продуктивнішого обладнання;  
►  необхідність невідкладного ремонту;  
►  фізичну непридатність капіталу для використання унаслідок дії сил природи;  
 
Завдання № 497(1) (складність 1) 
Фірма з горизонтальною структурою:  
►  володіє кількома підприємствами, кожне з яких здійснює свою, відмінну від інших стадію 
виробництва;  
►  володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію;  
►  представлена одним підприємством, що спеціалізується на виготовленні одного виду продукції;  
►  виробляє широкий асортимент різних товарів і послуг. 
 
Завдання № 498(2) (складність 1) 
Фірма з вертикальною структурою:  
►  виробляє широкий асортимент різних товарів і послуг. 
►  володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію;  
►  представлена одним підприємством, що спеціалізується на виготовленні одного виду продукції;  
►  володіє кількома підприємствами, кожне з яких здійснює свою стадію з виготовлення продукту 
відмінну від інших стадій виробництва;  
 
Завдання № 499(1) (складність 1) 
Фірма-конгломерат:  
►  представлена одним підприємством, що спеціалізується на виготовленні одного виду продукції;  
►  володіє кількома підприємствами, кожне з яких здійснює свою стадію з виготовлення продукту 
відмінну від інших стадій виробництва;  
►  володіє багатьма підприємствами, які виробляють широкий асортимент різних товарів і послуг;  
►  володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію. 
 
Завдання № 500(1) (складність 1) 
Що не характеризує повне партнерство:  
►  частина партнерів несе необмежену відповідальність за борги фірми, а решта – у межах вкладених 
коштів;  
►  у разі виходу одного з партнерів із справи фірму реорганізовують;  
►  кожен із партнерів забезпечує певну частку роботи. 
►  кожен із партнерів несе необмежену відповідальність за зобов’язаннями фірми;  
 
Завдання № 501(2) (складність 1) 
Яке твердження характеризує повне партнерство:  
►  партнери привласнюють дохід у вигляді дивіденду. 
►  акумулює необхідні для розвитку кошти через емісію акцій;  
►  зміна одного із власників вимагає реорганізації фірми;  
►  принаймні один із партнерів несе повну відповідальність за борги фірми, а решта – обмежену;  
 
Завдання № 502(3) (складність 1) 
Товариство, кожен учасник якого несе відповідальність за діяльність товариства усім своїм майном:  
►  повне товариство;  
►  товариство з додатковою відповідальністю. 
►  командитне товариство;  
►  товариство з обмеженою відповідальністю;  
 
Завдання № 503(1) (складність 1) 
Що не притаманне великим підприємствам:  
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►  потреба у великих обсягах людських та матеріальних ресурсів;  
►  вища вразливість до коливань цін і процентних ставок, ніж у малих підприємств. 
►  негнучкість, уповільнене оновлення асортименту продукції;  
►  можливість поєднання науки і виробництва;  
 
Завдання № 504(2) (складність 1) 
Що не є ознакою малих підприємств:  
►  потребують великих капіталовкладень;  
►  неспроможність здійснення дорогих науково-технічних проектів;  
►  оперативне реагування на запити споживачів;  
►  висока вразливість до коливань цін і процентних ставок. 
 
Завдання № 505(1) (складність 1) 
Яке твердження щодо амортизаційних відрахувань неправильне:  
►  враховуються у складі бухгалтерських витрат;  
►  належать до постійних витрат у короткостроковому періоді;  
►  обліковуються у складі економічних витрат. 
►  належать до змінних витрат у короткостроковому періоді;  
 
Завдання № 506(1) (складність 1) 
До постійних витрат відносять:  
►  витрати на заробітну плату управлінського персоналу, витрати на наймання охорони, відсотки за 
кредитами, амортизаційні відрахування;  
►  витрати на заробітну плату найманих працівників, витрати на наймання охорони, вартість сировини 
і устаткування;  
►  витрати на сировину, електроенергію, орендну плату, відсотки за кредитами. 
►  витрати на оплату праці найманих працівників, амортизаційні відрахування, орендну плату;  
 
Завдання № 507(1) (складність 1) 
Бухгалтерський прибуток розраховують як:  
►  різницю між економічним та нормальним прибутком;  
►  суму економічного прибутку і неявних витрат;  
►  різницю між виторгом і явними витратами; 
►  різницю між виторгом і загальними витратами;  
 
Завдання № 508(1) (складність 1) 
Яка з перелічених ознак є спільною для акціонерного товариства та товариства з обмеженою 
відповідальністю:  
►  частина товариства несе повну відповідальність, а частина – обмежену;  
►  учасники відповідають за зобов’язання товариства тільки своїми вкладами до статутного фонду;  
►  усі члени товариства мають абсолютно рівні можливості в управлінні підприємством. 
►  при виході з товариства одного з учасників воно перестає існувати;  
 
Завдання № 509(1) (складність 1) 
Амортизація дає змогу підприємству здійснювати:  
►  розширене відтворення основних засобів та оборотних засобів;  
►  відтворення основних засобів;  
►  розширене відтворення;  
►  відтворення основних та оборотних засобів. 
 
Завдання № 510(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічному прибутку;  
►  бухгалтерські витрати плюс економічні витрати дорівнює загальному виторгові;  
►  економічний прибуток плюс бухгалтерський прибуток дорівнює неявним витратам. 
►  економічний прибуток мінус бухгалтерський прибуток дорівнює явним витратам;  
 
Завдання № 511(2) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  бухгалтерські витрати плюс економічні витрати дорівнює загальному виторгові;  
►  економічний прибуток плюс бухгалтерський прибуток дорівнює неявним витратам;  
►  бухгалтерські витрати дорівнюють явним витратам плюс неявні витрати. 
►  бухгалтерський прибуток мінус неявні витрати дорівнює економічному прибутку;  
 
Завдання № 512(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  у корпорації власники акцій несуть обмежену відповідальність за борги чи зобов’язання корпорації;  
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►  економічний прибуток є частиною бухгалтерських витрат;  
►  втрата капітальними благами їхньої вартості внаслідок виробництва продуктивніших машин і 
механізмів є моральним їх зношенням;  
►  у довгостроковому періоді постійних витрат немає. 
 
Завдання № 513(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  неявні витрати входять в економічний прибуток;  
►  у довгостроковому періоді постійних витрат немає. 
►  втрата капітальними благами їхньої вартості внаслідок виробництва продуктивніших машин і 
механізмів є фізичним їх зношенням;  
►  невеликі фірми завжди менш ефективні, ніж великі;  
 
Завдання № 514(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  норми амортизації встановлюються підприємством у відсотках від вартості основних засобів;  
►  якщо підприємець не отримує нормального прибутку, то шукатиме кращого альтернативного 
використання ресурсів поза межами фірми;  
►  рівень рентабельності підприємства визначають як відношення суми прибутку до середньорічної 
вартості основних виробничих та обігових засобів;  
►  фізичне зношення основного капіталу означає втрату основними засобами їхніх фізичних якостей 
під впливом хімічних, фізичних, механічних, біологічних процесів. 
 
Завдання № 515(1) (складність 3) 
Фірма виробляє 1500 од. продукції. Загальні витрати фірми становлять 6000 грош. од., а середні 
постійні витрати – 1,4 грош.од. Середні змінні витрати фірми становлять  __?__  грош.од. 
 
Завдання № 543(1) (складність 3) 
У галузі функціонує 50 фірм. У кожної фірми граничні витрати при виготовленні 7 одиниць продукції в 
місяць становлять 10 грн, восьми одиниць – 12 грн, девяти одиниць – 15 грн. Ринкова вартість одиниці 
продукції – 12 грн. Обсяг продукції галузі в місяць становить  __?__  одиниць. 
 
 
Завдання № 548(1) (складність 1) 
Яке твердження найповніше характеризує бюджет сім’ї:  
►  сума усіх видатків сім’ї за певний проміжок часу;  
►  обсяг і структура усіх доходів і видатків сім’ї за певний проміжок часу. 
►  загальна сума грошових доходів і споживчої заборгованості сім’ї;  
►  загальна сума грошових доходів сім’ї;  
 
Завдання № 549(1) (складність 1) 
Диференціація доходів населення:  
►  є результатом неправильної економічної поведінки окремих суспільних груп. 
►  є недоліком певної економічної системи;  
►  простежується в усіх економічних системах;  
►  є неминучою, але держава може цілком її усунути;  
 
Завдання № 550(1) (складність 1) 
Який показник найповніше характеризує рівень життя:  
►  номінальні особисті доходи на душу населення;  
►  номінальна заробітна плата. 
►  реальні використовувані доходи на душу населення;  
►  натуральні доходи;  
 
Завдання № 551(1) (складність 1) 
Доходами домогосподарств від постачання економіки матеріальними ресурсами є:  
►  заробітна плата і прибуток;  
►  процент і прибуток;  
►  прибуток і рента. 
►  рента і процент;  
 
Завдання № 552(1) (складність 1) 
У країнах з розвиненою економікою найважливішим джерелом доходів домогосподарств є:  
►  трансферні платежі;  
►  рента і процент. 
►  доходи від володіння матеріальними ресурсами;  
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►  заробітна плата;  
 
Завдання № 553(1) (складність 1) 
Що не належить до напрямів використання особистих доходів:  
►  споживчі видатки;  
►  заощадження;  
►  сплата податків. 
►  державні трансферні платежі;  
 
Завдання № 554(1) (складність 1) 
Доходи у формі ренти отримують власники ресурсу:  
►  земля;  
►  підприємницький хист. 
►  праця;  
►  капітал;  
 
Завдання № 555(1) (складність 1) 
До основних факторних доходів відносять:  
►  заробітну плату, стипендії, пенсії та процент;  
►  прибуток, дивіденди, ренту та амортизацію;  
►  заробітну плату, процент, трансферні платежі та ренту;  
►  прибуток, процент, ренту та заробітну плату. 
 
Завдання № 556(1) (складність 1) 
Що не є напрямом споживчих видатків домогосподарств:  
►  придбання товарів тривалого користування;  
►  придбання благ поточного вжитку;  
►  оплата послуг. 
►  придбання капітальних благ;  
 
Завдання № 557(1) (складність 1) 
Номінальна заробітна плата дорівнює реальній, якщо:  
►  ціни зростають повільніше за номінальну зарплату. 
►  ціни зростають швидше за номінальні зарплату;  
►  в економіці відсутня інфляція та дефляція;  
►  вона не підлягає оподаткуванню;  
 
Завдання № 558(1) (складність 1) 
Рівень диференціації доходів домогосподарств ілюструють з допомогою:  
►  кривої Лоренца;  
►  кривої Лафера;  
►  кривої трансформації. 
►  кривої попиту;  
 
Завдання № 559(1) (складність 1) 
Рівень бідності – це:  
►  частка населення, сімейний дохід якого нижчий за межу бідності;  
►  величина прожиткового мінімуму;  
►  частка населення, охоплена соціальним страхуванням. 
►  частка в доходах найбідніших 20% населення;  
 
Завдання № 560(1) (складність 1) 
Хто з економістів відвів сфері споживання ключову роль у макроекономічному аналізі:  
►  Карл Маркс;  
►  Ірвінг Фішер. 
►  МілтонФрідман;  
►  Джон Мейнард Кейнс;  
►  Альфред Маршал;  
 
Завдання № 561(1) (складність 1) 
Коли люди ухвалюють рішення, яку частку доходу споживати сьогодні і скільки заощаджувати, то вони 
постають перед:  
►  ліквідним обмеженням;  
►  міжчасовим бюджетним обмеженням;  
►  точкою нульового заощадження;  
►  усі твердження неправильні. 



42 
 

►  бюджетним процесом;  
 
Завдання № 562(1) (складність 1) 
Яку функцію не виконує домогосподарство у розвиненій ринковій економіці:  
►  виробника товарів і послуг;  
►  заощадника доходів та їх інвестора. 
►  власника і постачальника ресурсів;  
►  споживача товарів і послуг;  
 
Завдання № 563(1) (складність 1) 
Номінальна й реальна заробітна плата можуть змінюватися:  
►  тільки в одному напрямі;  
►  і номінальна, і реальна зарплата ніколи не змінюються. 
►  тільки в протилежних напрямах;  
►  як в одному, так і в протилежних напрямах;  
 
Завдання № 564(1) (складність 1) 
Якщо домогосподарства не витрачають весь свій дохід на споживання і вкладають невитрачену суму 
у банк, то можна сказати, що вони:  
►  заощаджуюють та не інвестують;  
►  заощаджують та інвестують;  
►  не заощаджуюють і не інвестують;  
►  інвестують, але не заощаджують;  
►  усі відповіді неправильні. 
 
Завдання № 565(1) (складність 1) 
Яке твердження узгоджується з точкою нульового заощадження:  
►  жодне не узгоджується. 
►  величина доходу дорівнює обсягові споживання;  
►  гранична схильність до споживання дорівнює 1;  
►  величина заощаджень дорівнює обсягові інвестицій;  
►  величина заощаджень дорівнює обсягові споживання;  
 
Завдання № 566(1) (складність 1) 
Особисті заощадження – це:  
►  загальна сума усіх активів домогосподарства за вирахуванням суми його зобов’язань;  
►  сума фінансових активів домогосподарства;  
►  частина використовуваного доходу домогосподарства, що не витрачена на споживання;  
►  усі твердження неправильні. 
►  загальна сума усіх активів домогосподарства;  
 
Завдання № 567(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  домогосподарства отримують доходи як у грошовій, так і натуральній формі;  
►  трансферні платежі є одним із складників особистого доходу. 
►  реальна заробітна плата менша за номінальну на суму сплачених податків;  
►  заощадження є частиною використовуваного доходу;  
 
Завдання № 568(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  країна вважається багатою, якщо її подушний національний дохід високий, порівняно з іншими 
країнами;  
►  ігнорування проблеми диференціації доходів посилює соціальну та політичну нестабільність в 
суспільстві;  
►  поріг бідності відображає обсяг коштів, необхідних для задоволення елементарних потреб. 
►  державні соціальні гарантії орієнтовані виключно на малозабезпечені верстви населення;  
 
Завдання № 569(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  в країнах з високим подушним національним доходом розрахункове значення коефіцієнта Джині 
менше;  
►  реальна заробітна плата більша за номінальну на темп зростання цін. 
►  коефіцієнт концентрації доходів відображає частку в доходах найбагатших 10% населення;  
►  економічна нерівність може спричинятися різною схильністю до ризику чи неоднаковим рівнем 
освіти;  
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Завдання № 570(1) (складність 2) 
Яке з тверджень неправильне:  
►  за рівномірного розподілу доходів у суспільстві коефіцієнт Джині дорівнює нулю. 
►  крива Лоренца відображає рівень відхилення від рівномірного розподілу доходів у суспільстві;  
►  найбідніші 20% домогосподарств зазвичай привласнюють значно менше, ніж 20% доходу, 
виробленого в економіці;  
►  величина коефіцієнта Джині змінюється у межах від мінус одиниці до одиниці і зростає зі 
зменшується нерівномірності розподілу доходів у суспільстві;  
 
Завдання № 571(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  реальний використовуваний дохід дорівнює відношенню темпів зростання цін до номінального 
використовуваного доходу. 
►  номінальний особистий дохід більший за реальний на суму особистих податків;  
►  особисті доходи менші за використовувані на суму особистих податків;  
►  споживчі видатки та заощадження домогосподарств в сумі складають використовуваний дохід;  
 
Завдання № 572(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  реальна зарплата – це номінальна зарплата, скоригована на темпи приросту цін;  
►  у ринковій економіці домогосподарства є власниками всіх чотирьох видів ресурсів;  
►  від’ємні заощадження мають місце, коли використовуваний дохід менший за особистий. 
►  заощадження домогосподарств можуть здійснюватись у готівковій формі;  
 
Завдання № 573(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  чим ближче розміщена крива Лоренца до бісектриси прямого кута, тим рівномірніший розподіл 
доходів серед домогосподарств;  
►  децильний коефіцієнт – це різниця між середніми доходами найменш забезпечених 10%та 10% 
найбагатших домогосподарств. 
►  що більше значення коефіцієнта Джині, то вища нерівність в розподілі доходів;  
►  неоднаковий рівень доходів домогосподарств називають диференціацією доходів;  
 
Завдання № 574(1) (складність 2) 
Якщо коефіцієнт Джині дорівнює одиниці, то:  
►  крива Лоренца співпадає з бісектрисою прямого кута;  
►  крива Лоренца максимально віддалена від бісектриси прямого кута;  
►  крива Лоренца розташована над бісектрисою;  
►  має місце абсолютно рівномірний розподіл доходів. 
 
Завдання № 576(3) (складність 2) 
Якщо найбагатших 20% домогосподарств привласнюють таку ж частку доходів, що й найбідніших 20%, 
то:  
►  крива Лоренца співпадає з бісектрисою прямого кута, а коефіцієнт Джині більший за одиницю;  
►  крива Лоренца лежить нижче бісектриси прямого кута, а коефіцієнт Джині менший за одиницю;  
►  крива Лоренца співпадає з бісектрисою прямого кута, а коефіцієнт Джині дорівнює нулю;  
►  має місце абсолютна нерівність у розподілі доходів серед домогосподарств. 
 
Завдання № 577(1) (складність 2) 
Яке твердження правильне:  
►  оподаткування ніяк не впливає на розміщення кривої Лоренца. 
►  коефіцієнт Джині завжди додатний і не перевищує одиниці;  
►  крива Лоренца завжди розміщена вище бісектриси прямого кута;  
►  децильний коефіцієнт завжди додатний і менший за одиницю;  
 
Завдання № 579(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  в країнах з високим подушним національним доходом розрив у доходах між найбагатшими та 
найбіднішими мінімальний. 
►  соціальна допомога може надаватись як у грошовій, так і натуральній формі;  
►  перерозподіл доходів через податки та трансфери здатний підірвати стимули до продуктивної 
праці;  
►  сучасне суспільство змушене шукати компроміс між вирівнюванням доходів та ефективністю 
економіки;  
 
Завдання № 580(1) (складність 2) 
Що не характеризує кейнсіанську функцію споживання:  
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►  усі твердження правильні. 
►  раціональні індивіди хочуть підтримувати приблизно однаковий рівень споживання протягом 
всього життя;  
►  гранична схильність до споживання коливається в межах від нуля до одиниці;  
►  зі зростанням доходу середня схильність до споживання знижується;  
►  основним визначником споживання є поточний використовуваний дохід;  
 
Завдання № 581(2) (складність 2) 
Згідно з кейнсіанською функцією споживання, обсяг споживання визначають головно:  
►  поточний використовуваний дохід і майбутній дохід;  
►  рівень заощаджень і процентна ставка;  
►  усі твердження неправильні. 
►  поточний використовуваний дохід і процентна ставка;  
►  поточний використовуваний дохід;  
 
Завдання № 582(3) (складність 2) 
Дж. М. Кейнс твердив, що видатки на споживання в країні залежать від:  
►  рівня поточного використовуваного доходу;  
►  вікової структури населення;  
►  рівня національного доходу;  
►  темпу приросту пропозиції грошей;  
►  усі твердження неправильні. 
 
Завдання № 583(1) (складність 2) 
Якщо використовуваний дохід у країні збільшується, то у тривалому періоді:  
►  середня схильність до споживання зменшиться, а до заощадження збільшиться;  
►  середня схильність до споживання і до заощадження не зміняться;  
►  середня схильність до споживання і до заощадження зменшаться;  
►  усі твердження неправильні. 
►  середня схильність до споживання і до заощадження збільшаться;  
 
Завдання № 584(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  доходи людей різко знижуються з виходом на пенсію, тому для підтримання однакового рівня 
споживання упродовж життєвого циклу потрібно заощаджувати у трудовому періоді; 
►  гіпотеза життєвого циклу не може пояснити загадки споживання;  
►  гранична схильність до споживання – це числове значення нахилу функції споживання;  
►  раціональні споживачі хочуть підтримувати приблизно однаковий рівень споживання протягом 
свого життя;  
►  з моделі поведінки споживача Ірвінга Фішера випливає, що обсяг споживання визначається 
доходом, який споживач сподівається отримати упродовж свого життя;  
 
Завдання № 585(1) (складність 3) 
Якщо середній дохід найбідніших 10% населення становить 800 гр. од., а найбагатших 10% 2500 гр. 
од., то децильний коефіцієнт дорівнює  __?__ . 
 
Завдання № 589(1) (складність 3) 
Якщо процентна ставка становить 10%, то вартість нинішнього вкладу у 100 грн. через два роки буде 
еквівалентна  __?__  грн. 
 
 
Завдання № 597(1)  
Гіпотеза життєвого циклу передбачає, що споживання є функцією:  
►  поточного використовуваного доходу, майбутнього доходу і майна;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  поточного використовуваного доходу і майбутнього доходу;  
►  лише поточного використовуваного доходу;  
►  поточного використовуваного доходу і майна;  
 
Завдання № 598(4)  
Що не характеризує модель поведінки споживача, яку називають гіпотезою життєвого циклу:  
►  раціональні споживачі хочуть підтримувати приблизно однаковий рівень споживання протягом 
свого життя;  
►  доходи людей різко знижуються з виходом на пенсію, тому для підтримання однакового рівня 
споживання упродовж життєвого циклу потрібно заощаджувати у трудовому періоді;  
►  зі зростанням доходу середня схильність до споживання знижується. 
►  обсяг споживання є функцією поточного використовуваного доходу, майна і майбутнього доходу;  
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►  індивіди планують свої споживання і заощадження на тривалий період;  
 
Завдання № 599(1)  
Гіпотеза постійного доходу М. Фрідмана твердить, що гранична схильність до споживання доходу 
становить:  
►  нижча для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу; 
►  нуль;  
►  вища для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу;  
►  одиницю;  
 
Завдання № 600(2)  
Дж. М. Кейнс твердив, що гранична схильність до споживання додаткового доходу є:  
►  від’ємною величиною. 
►  більша від одиниці;  
►  одиниця;  
►  нуль;  
►  між нулем і одиницею;  
 

Розділ 6 Основні макроекономічні показники 
Завдання № 602(1) (складність 1) 
Якщо упродовж року фізичний обсяг національного продукту не змінився, а ціни за цей період 
подвоїлись, тоді реальний ВВП:  
►  не змінився, а номінальний ВВП подвоївся;  
►  подвоївся, а номінальний ВВП не змінився;  
►  і номінальний ВВП подвоїлись;  
►  зменшився наполовину, а номінальний ВВП подвоївся. 
 
Завдання № 603(2) (складність 1) 
Чисті інвестиції – це:  
►  приріст основного капіталу;  
►  відновна вартість основного капіталу за вирахуванням амортизації;  
►  різниця між валовими і приростковими інвестиціями.  
►  вартість спожитого основного капіталу;  
►  усі відповіді неправильні. 
 
Завдання № 604(3) (складність 1) 
Поняття “інвестиції” у національному рахівництві ВВП містить:  
►  товари тривалого користування, що куплені споживачами упродовж року.  
►  державні трансферні платежі;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  вартість куплених упродовж року акцій;  
►  збільшення запасів на кінець року порівняно з початком року;  
 
Завдання № 605(1) (складність 1) 
Під час обчислення ВВП подвійний рахунок виникає тоді, коли підсумовують:  
►  вартість лише кінцевих товарів і послуг;  
►  вартість приросту запасів у даному році; 
►  вартість кінцевих і проміжних товарів і послуг;  
►  державні закупівлі товарів і послуг.  
►  додану вартість, створену на всіх стадіях виробництва товарів і послуг;  
 
Завдання № 606(2) (складність 1) 
За інших рівних умов ВВП збільшиться, коли:  
►  споживання товарів поточного вжитку збільшиться;  
►  експорт товарів зменшиться;  
►  імпорт товарів збільшиться;  
►  запаси на кінець року зменшаться;  
►  державні трансферні платежі збільшаться. 
 
Завдання № 607(1) (складність 1) 
ВВП як показник занижує обсяг національного виробництва, бо не враховує:  
►  результатів економічної діяльності в тіньовому секторі економіки;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  збільшення запасів на кінець року.  
►  тієї частини продукції, яка вироблена з допомогою ресурсів, що належать іноземцям;  
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►  державних закупівель товарів і послуг;  
 
Завдання № 608(1) (складність 1) 
Державні трансферні платежі – це:  
►  виплати уряду домогосподарствам, які не обумовлені участю у процесі виробництва;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  частина національного доходу;  
►  видатки уряду на наймання в державний сектор працівників;  
 
Завдання № 609(2) (складність 1) 
Що із переліченого не враховують під час визначення ВВП як суми доходів:  
►  державні трансферні платежі. 
►  заробітну плату;  
►  амортизацію;  
►  непрямі податки;  
 
Завдання № 611(1) (складність 1) 
Повна зайнятість досягається у тому випадку, коли:  
►  циклічне безробіття дорівнює нулю.  
►  усі відповіді неправильні. 
►  усі учасники робочої сили мають роботу;  
►  фрикційне і структурне безробіття менші за циклічне;  
►  фрикційне безробіття дорівнює нулю;  
 
Завдання № 612(1) (складність 1) 
Що спричинить підвищення рівня безробіття:  
►  збільшення на однаковий відсоток і робочої сили, і кількості безробітних.  
►  збільшення кількості зайнятих, але кількість безробітних не змінилась;  
►  збільшення населення, яке не змінило чисельності робочої сили;  
►  збільшення робочої сили, але кількість зайнятих не змінилась;  
►  усі відповіді неправильні. 
 
Завдання № 613(1) (складність 2) 
Якщо ВНП України перевищує ВВП, то:  
►  іноземні фактори виробництва створюють в Україні більше доходу, ніж українські фактори 
виробництва за кордоном. 
►  українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу, ніж іноземні фактори 
виробництва в Україні;  
►  реальний ВВП перевищує номінальний ВВП;  
►  фактичний ВВП перевищує природний ВВП;  
 
Завдання № 615(1) (складність 2) 
Якщо “Дженералмоторз” будує новий автомобільний завод в Україні, то:  
►  і ВВП, і ВНП України зменшаться, оскільки частину доходу від цих інвестицій привласнюватимуть 
іноземці;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  ВВП України зростатиме повільніше, ніж ВНП;  
►  ВВП і ВНП України зростатимуть однаковим темпом.  
►  ВВП України зростатиме швидше, ніж ВНП;  
 
Завдання № 616(1) (складність 2) 
За рівних інших умов, якщо ціни на імпортне взуття різко зросли, то ВВП:  
►  не зміниться, а ІСЦ зросте;  
►  і ІСЦ зростуть на різну величину;  
►  і ІСЦ зростуть на однакову величину;  
►  усі твердження неправильні. 
►  зросте, а ІСЦ не зміниться;  
 
Завдання № 617(1) (складність 2) 
Яке твердження щодо індексу споживчих цін та дефлятора ВВП правильне:  
►  ІСЦ показує зміни рівня цін у базовому році, а дефлятор ВВП – у поточному;  
►  ІСЦ обчислюють на підставі постійних ваг, а дефлятор ВВП – змінних.  
►  дефлятор ВВП враховує ціни імпортних товарів і послуг, а ІСЦ ніколи їх не враховує;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  ІСЦ вимірює загальний рівень цін, а дефлятор ВВП – обсяг національного виробництва;  
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Завдання № 618(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  дефлятор ВВП – це відношення номінального ВВП до реального; 
►  інфлювання – це збільшення номінального ВВП до розмірів реального, коли дефлятор ВВП 
менший за одиницю;  
►  у базовому році номінальний і реальний ВВП дорівнюють один одному;  
►  темп зростання реального ВВП дорівнює темпові зростання номінального ВВП плюс значення 
дефлятора ВВП.  
►  дефлювання – це зменшення номінального ВВП до розмірів реального, коли дефлятор ВВП 
більший за одиницю;  
 
Завдання № 619(1)  
До чистих інвестицій не належить:  
►  купівля домогосподарством легкового автомобіля;  
►  заміна зношеного верстату новим;  
►  будівництво складу готової продукції.  
►  купівля фірмою земельної ділянки;  
►  купівля акцій новоствореного акціонерного товариства. 
 
Завдання № 620(1)  
Для обчислення внеску фірми у ВВП, обчисленого як суми доданої вартості, необхідно з суми продажу 
фірми вирахувати:  
►  обсяг продажу іншим фірмам;  
►  заробітну плату, виплачену її працівникам;  
►  амортизацію;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  податок на додану вартість;  
 
Завдання № 621(1)  
Яке твердження неправильне:  
►  національний дохід менший за валовий національний продукт на величину амортизації і непрямих 
податків;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  різниця між валовими і чистими інвестиціями становить амортизацію;  
►  індекси цін Пааше недооцінюють темпи зростання цін;  
►  індекси цін Леспейреса завищують темпи зростання цін;  
 
1. Реальний ВВП у базовому році становив 200 млрд грн. Номінальний ВВП у поточному році 
збільшився до 280 млрд грн. Рівень цін за цей період зріс на 25 %. Абсолютний приріст реального 
ВВП у поточному році становить ____. 
 
2. Нижче перелічено компоненти валового внутрішнього продукту Багатії за певний рік (млрдгрн): 

 
Особисті видатки на споживання .......................................................................... 50 
Чисті інвестиції ........................................................................................................ ..6 
Державні закупівлі товарів і послуг ........................................................................ 20 
Рента ......................................................................................................................... ..3 
Прибуток акціонерних підприємств ....................................................................... 10 
Відрахування на споживання капіталу ................................................................... 16 
Процент ..................................................................................................................... ..8 
Непрямі податки на бізнес ...................................................................................... ..4 
Заробітна плата ...................................................................................................... 42 
Трансферні платежі ................................................................................................. ..6 
Доходи індивідуальних власників ............................................................................. 12 
Чистий експорт........................................................................................................ ..3 
Чисті іноземні факторні доходи, зароблені за кордоном .................................... ..2 

а) ОбсянВВП як сума видатків становить ____ млрдгрні як сума доходів становить _____ млрд грн. 
б) ВНП дорівнює ___ млрд грн.  
в) Національний дохід (становить ___ млрд грн. 
 

1. У гіпотетичній економіці виробляють і споживають лише три блага – хліб, джинси і книги. У 
таблиці наведено дані про їхню кількість і ціну (за одиницю) за два роки. Приймаючи 2010 рік за 
базовий, обчисліть для кожного з років такі показники:  

а) номінальний і реальний ВВП; 
б) індекс споживчих цін і дефлятор ВВП. 
 

 Роки 2010 2015 
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Благо . ціна, грн кількість ціна, грн кількість 

Хліб 5 500 000  9 400 000  

Джинси  400 6 000  900 8 000  

Книги  50 15 000  75 18 000  

 
2. Чисельність населення країни становить 50 млн осіб. Із них 12 млн – діти до 16 років, а також 

особи, що перебувають у тривалій ізоляції. 14 млн вибули зі складу робочої сили, 3 млн – безробітні і 
0,5 млн працівники, що зайняті неповний робочий день та шукають роботу. Рівень безробіття 
становить ____%, а величина робочої сили _____ млн осіб. 
 

Розділ 7 Макроекономічна нестабільність і її подолання 
Завдання № 646(1) (складність 1) 
Що не простежується у фазі спаду.  
►  усі твердження правильні. 
►  скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини, устаткування;  
►  зменшуються запаси товарів на складах;  
►  спадає попит на робочу силу;  
►  домогосподарства купують менше споживчих товарів;  
 
Завдання № 647(1) (складність 1) 
Закон Оукена виражає кількісну залежність між:  
►  зміною обсягу національного виробництва і зміною рівня безробіття;  
►  зміною обсягу національного виробництва і процентною ставкою;  
►  фактичним і природним обсягами національного виробництва;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  рівнем безробіття і темпами інфляції;  
 
Завдання № 648(1) (складність 1) 
Екстернальні теорії шукають основні причини економічних коливань у:  
►  усі твердження неправильні. 
►  обсягах сукупних видатків;  
►  кількості грошей в обігу;  
►  сподіваннях економічних суб’єктів;  
►  важливих технічних нововведеннях;  
 
Завдання № 649(1) (складність 1) 
Недостатній сукупний попит спричиняє зростання якого безробіття:  
►  фрикційного, структурного і циклічного. 
►  структурного;  
►  циклічного;  
►  фрикційного;  
►  фрикційного і структурного;  
 
Завдання № 650(1) (складність 1) 
Основними причинами негнучкості заробітної плати у розвинутій ринковій економіці є:  
►  недостатній сукупний попит;  
►  діяльність трудових спілок;  
►  закон про мінімальну заробітну плату;  
►  закон про мінімальну заробітну плату та діяльність трудових спілок;  
►  усі відповіді правильні. 
 
Завдання № 651(1) (складність 1) 
Більшість економістів уважає, що основну причину зростання рівня безробіття у розвинутих 
європейських країнах упродовж останніх двох десятиліть потрібно шукати у:  
►  різкому зменшенні зайнятості у сільськогосподарському секторові;  
►  зменшенні попиту на складну кваліфіковану працю порівняно з попитом на некваліфікованих 
працівників;  
►  щедрих виплатах безробітним;  
►  високих темпах зростання населення;  
►  усі відповіді неправильні. 
 
Завдання № 652(1) (складність 1) 
Що не характеризує використання трудових ресурсів у адміністративно-командній системі:  
►  переважання інформаційного типу зайнятості;  
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►  зосередження робочої сили головно у сфері матеріального виробництва, а не у сфері послуг. 
►  надлишкова зайнятість;  
►  надзайнятість;  
►  адміністративні методи розподілу робочої сили;  
 
Завдання № 653(1) (складність 1) 
Яка ознака не була притаманна сфері зайнятості в економіці України на момент здобуття 
незалежності:  
►  концентрація зайнятості на підприємствах державного сектора;  
►  невизнання наявності безробіття на державному рівні; 
►  відсутність гнучкої системи оплати праці внаслідок її державного регулювання;  
►  високий рівень мобільності робочої сили;  
►  відсутність державних і правових інститутів ринку праці;  
 
Завдання № 654(1) (складність 1) 
Що не є важливим напрямом державного регулювання ринку праці у перехідній економіці:  
►  стимулювання зростання зайнятості та збільшення кількості робочих місць;  
►  соціальне страхування безробіття. 
►  адміністративний розподіл робочої сили;  
►  сприяння найманню робочої сили;  
►  підготовка і перепідготовка робочої сили;  
 
Завдання № 655(1) (складність 1) 
Що не може бути важливою причиною величезних масштабів безробіття у країнах “третього світу”:  
►  орієнтація цих країн на трудомісткі технології;  
►  високі темпи зростання населення;  
►  неспроможність промисловості поглинути приріст робочої сили;  
►  занижений курс національної валюти; 
 
Завдання № 656(1) (складність 1) 
Який напрям державної політики щодо скорочення безробіття буде малоефективним у країнах, що 
розвиваються:  
►  стимулювання зниження народжуваності;  
►  стимулювання сукупного попиту;  
►  розвиток виробничої інфраструктури, сфери освіти і охорони здоров’я;  
►  нарощування виробництва в сільському господарстві та дрібній промисловості. 
►  стимулювання використання трудомістких технологій;  
 
Завдання № 657(1) (складність 1) 
Який чинник економічних коливань не належить до зовнішніх:  
►  політичний процес;  
►  сподівання економічних суб’єктів;  
►  міграція робочої сили. 
►  наукові відкриття;  
►  технологічні інновації;  
 
Завдання № 658(1) (складність 1) 
Джерелом інфляції пропозиції є:  
►  збільшення інвестиційних видатків;  
►  збільшення видатків на споживання;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  зростання витрат на одиницю продукції;  
 
Завдання № 659(2) (складність 1) 
Що не спричиняє інфляції пропозиції:  
►  значне зростання номінальної зарплати. 
►  мілітаризація економіки;  
►  надмірне зростання грошової маси;  
►  зростання реальних процентних ставок;  
►  зростання цін на матеріальні ресурси, зокрема на енергоносії;  
 
Завдання № 660(3) (складність 1) 
Що не спричиняє інфляції попиту:  
►  надмірні державні видатки;  
►  монополізація окремих галузей національної економіки;  
►  зростання чистого експорту;  
►  очікування щодо зростання цін у майбутньому;  
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►  стимулювальна стабілізаційна політика, спрямована на зниження рівня безробіття. 
 
Завдання № 661(1) (складність 1) 
Що не характеризує ранню криву Філіпса:  
►  для зниження темпів інфляції країна змушена терпіти вищий рівень безробіття;  
►  крива Філіпса переміщується під впливом збурень сукупного попиту і сукупної пропозиції;  
►  кожна країна стоїть перед проблемою вибору між двома лихами національної економіки – 
інфляцією та безробіттям;  
►  усі твердження правильні. 
 
Завдання № 662(1) (складність 1) 
Основний потік макроекономіки серед головних причин інфляції не виділяє:  
►  випуск паперових грошей понад ту кількість золотих, яка потрібна для нормального здійснення 
товарообороту;  
►  зростання грошової маси вищими темпами порівняно зі зростанням національного продукту;  
►  монополії та необґрунтовані привілеї;  
►  мілітаризація економіки;  
►  дефіцит державного бюджету. 
 
Завдання № 663(1) (складність 1) 
Згідно з монетаристським поглядом, єдиною причиною інфляції є:  
►  структурні особливості національної економіки;  
►  зростання процентних ставок;  
►  інфляційні очікування виробників товарів і послуг. 
►  надмірний темп приросту грошової маси порівняно з темпами зростання ВВП;  
►  спіраль “зарплата-ціни”, яка виникає за значного зростання номінальної зарплати;  
 
Завдання № 664(1) (складність 1) 
Непередбачена незбалансована інфляція супроводжується:  
►  зниженням реальної вартості заощаджень;  
►  перерозподілом доходів між боржниками і кредиторами;  
►  зниженням ефективності функціонування національної економіки;  
►  усі твердження правильні. 
 
Завдання № 665(1) (складність 1) 
Від непередбаченої інфляції особливо потерпають:  
►  уряди, які нагромадили значні державні борги;  
►  керівництво фірм та інші отримувачі прибутків, якщо ціни на готову продукцію підносяться швидше, 
ніж ціни на ресурси;  
►  отримувачі фіксованих доходів. 
►  працівники галузей, які перебувають на піднесенні й представлені потужними трудовими спілками; 
►  позичальники, які взяли в борг значні суми грошей;  
 
Завдання № 666(1) (складність 1) 
Гіперінфляція починається тоді, коли:  
►  дефіцити державного бюджету зменшуються;  
►  уряди змушені друкувати гроші для фінансування своїх видатків;  
►  населення і фірми витрачають надто багато грошей;  
►  усі відповіді неправильні. 
►  фірми призначають вищі ціни на свої товари і послуги;  
 
Завдання № 667(1) (складність 1) 
Що не характеризує гіперінфляцію:  
►  усі твердження правильні. 
►  вартість життя зростає, тому наймані працівники вимагають вищої номінальної заробітної плати, 
що спричиняє нове підвищення цін;  
►  ціни зростають на тисячі, десятки тисяч, навіть мільйони відсотків за рік;  
►  усі прагнуть запастися речами і позбутися грошей;  
►  фірми посилено вкладають кошти в інвестиційні товари, унаслідок чого обсяг національного 
виробництва різко збільшується і виходить за межі природного;  
 
Завдання № 668(1) (складність 1) 
Інфляцію пропозиції можна проілюструвати:  
►  переміщенням кривої сукупної пропозиції вправо;  
►  переміщенням кривої сукупного попиту вправо;  
►  переміщенням кривої сукупного попиту вліво;  
►  усі твердження неправильні. 
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►  переміщенням кривої сукупної пропозиції вліво;  
 
Завдання № 669(1) (складність 1) 
Більшість економістів нині уважає, що у короткостроковому періоді форма кривої Філіпса залежить 
від:  
►  рівня валютного курсу. 
►  рівня очікуваної інфляції;  
►  рівня оподаткування;  
►  рівня процентних ставок;  
►  природної норми безробіття;  
 
Завдання № 670(1) (складність 1) 
Яке твердження щодо кривої Філіпса не поділяють прихильники теорії раціональних сподівань:  
►  учасники ринкового процесу здебільшого правильно оцінюють економічні події при ухваленні 
власних рішень;  
►  крива Філіпса є вертикальною не лише в довгостроковому, а й у короткостроковому періоді;  
►  через макроекономічну політику уряд не може впливати на реальні змінні – обсяг національного 
виробництва і рівень зайнятості;  
►  між безробіттям та інфляцією немає вибору і в короткостроковому періоді;  
►  для подолання інфляції доцільно застосовувати політику доходів. 
 
Завдання № 671(1) (складність 1) 
Що не передбачає антиінфляційна стратегія:  
►  раціоналізація зовнішньоекономічної діяльності;  
►  ефективна монетарна політика;  
►  періодичне заморожування цін і заробітної плати. 
►  впорядкування державних фінансів;  
►  раціоналізація структури національної економіки;  
 
Завдання № 672(1) (складність 1) 
Що було основою антиінфляційної програми в Україні у 1994-1996 роках:  
►  запровадження фіксованого обмінного курсу. 
►  заморожування цін і заробітної плати;  
►  індексація номінальних змінних;  
►  прискорення імпорту енергоносіїв;  
►  приборкання інфляційних очікувань;  
 
Завдання № 673(1) (складність 1) 
Яке твердження не узгоджується з кількісною теорією грошей:  
►  за сталої швидкості обігу грошей їхня кількість у національній економіці визначає рівень цін;  
►  незалежний Центральний банк, який визначає пропозицію грошей, повністю контролює темп 
інфляції;  
►  узгоджуються усі. 
►  добуток кількості грошей у національній економіці та швидкості їх обігу дорівнює реальному ВВП;  
►  рівень інфляції в країні залежить від кількості грошей, яка перебуває в обігу;  
 
Завдання № 674(1) (складність 1) 
Кількісне рівняння обміну твердить, що:  
►  кількість грошей x швидкості обігу грошей = рівень цін x реальний ВВП;  
►  кількість грошей x реальний ВВП = швидкості обігу грошей x рівень цін;  
►  усі твердження неправильні. 
►  кількість грошей x швидкості обігу грошей = рівень цін x номінальний ВВП;  
►  кількість грошей x рівень цін = швидкості обігу грошей x реальний ВВП;  
 
Завдання № 675(1) (складність 2) 
Якого постулату не поділяє більшість економістів:  
►  сукупний попит впливає на обсяг національного виробництва як у короткостроковому, так і 
довгостроковому періодах;  
►  високий рівень безробіття в роки спаду не означає, що люди добровільно відмовились від роботи;  
►  ціни у короткостроковому періоді є негнучкими;  
►  крива AS у короткостроковому періоді є висхідною. 
►  короткострокові коливання обсягів національного виробництва та зайнятості не є зміною 
природного рівня виробництва;  
 
Завдання № 676(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  у національній економіці зайняті – це різниця між робочою силою та безробітними;  



52 
 

►  усі твердження правильні. 
►  якщо заробітна плата утримується на рівні, вищому за рівноважний, то виникає вимушене 
безробіття;  
►  природна норма безробіття у США нині нижча, ніж у країнах Західної Європи;  
►  наявність циклічного безробіття означає, що фактичний ВВП більший за природний;  
 
Завдання № 677(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  усі твердження правильні. 
►  інфляція знижує стимули до трудової діяльності;  
►  у 1980-90-х роках у багатьох країнах простежувалась дефляція;  
►  помірна інфляція супроводжується зростанням обсягу національного виробництва;  
►  гіперінфляція справляє руйнівний вплив на обсяг національного виробництва й зайнятість;  
 
Завдання № 678(1)  
Що не є постулатом теорії реального ділового циклу:  
►  номінальні змінні не впливають на реальні не лише у довгостроковому, а й у короткостроковому;  
►  виробнича функція національної економіки в короткостроковому періоді може змінюватися під 
впливом різних екзогенних подій;  
►  ціни повністю гнучкі як у довгостроковому, так і в короткостроковому періодах;  
►  пропозиція праці в національній економіці залежить від економічної мотивації до праці;  
►  сукупний попит впливає на обсяг національного виробництва лише у короткостроковому періоді. 
 
Завдання № 679(1)  
Теорія, згідно з якою економічні коливання спричинені політичним процесом, виходить з того, що:  
►  приблизно за рік до виборів правляча партія намагається стимулювати економічний розвиток, 
зменшити безробіття і збільшити доходи, щоб догодити виборцям;  
►  правильні відповіді а і в;  
►  періодичність виборів може впливати на періодичність економічних циклів;  
►  усі відповіді правильні. 
►  одразу після виборів політики не бояться зростання безробіття чи інфляції, бо вважають, що до 
наступних виборів люди забудуть про свої обіцянки;  
 
Завдання № 680(1)  
Який із економічних параметрів не є проциклічним:  
►  усі проциклічні. 
►  завантаження виробничих потужностей;  
►  прибуток ділових підприємств;  
►  пропозиція грошей;  
►  рівень безробіття;  
 
Завдання № 681(1)  
Яке твердження неправильне:  
►  збурення в сукупній пропозиції також можуть спричиняти економічні коливання;  
►  у довгостроковому періоді зміни в сукупному попиті не впливають на обсяг виробництва;  
►  усі твердження правильні. 
►  на думку більшості економістів, макроекономіка може запропонувати дієві заходи для нейтралізації 
негативних наслідків стагфляції;  
►  у короткостроковому періоді зменшення сукупного попиту веде до спаду;  
 
Завдання № 682(1)  
Якщо рівень інфляції підвищується з 7 до 9% і жодних інших змін не відбувається, тоді, згідно з 
ефектом Фішера:  
►  усі твердження неправильні. 
►  номінальна процентна ставка не зміниться, а реальна зменшиться на 2%;  
►  номінальна і реальна процентні ставки зростуть на 2%;  
►  ні номінальні, ні реальні процентні ставки не зміняться;  
►  номінальна процентна ставка збільшиться на 2%, а реальна не зміниться;  
 
1.   Чисельність населення країни становить 50 млн осіб. Частка робочої сили у населенні 

дорівнює 60%. Один зайнятий створює за рік продукції на 50 тис грн. Фактичний ВВП країни 
становить 1420 млрд грн. Рівень безробіття становить ___%. 

2.  У таблиці наведено рівень інфляції за відповідні роки:  
 

Рік  ІСЦ Темпи приросту номінального доходу, % 

1 100 – 

2 112,2 14 
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3 119,3 7 

4 127,6 6 

 
а) темп інфляції для 3 року становить ____. 
б) Зміна реального доходу для 2 року становить ____%. 
 

 
 
 
Завдання № 684(1) (складність 1) 
Що не є статтею “Активів” комерційного банку:  
►  надані позики;  
►  дисконтні позики;  
►  інші активи. 
►  резерви;  
►  цінні папери;  
 
Завдання № 685(2) (складність 1) 
Що не є статтею “Пасивів” комерційного банку:  
►  чекові вклади;  
►  готівка в касі. 
►  капітал банку;  
►  неопераційні вклади;  
►  отримані позики;  
 
Завдання № 686(1) (складність 1) 
Пропозиція грошей у національній економіці збільшується щоразу, коли комерційні банки:  
►  збільшують свої вклади у центральному банку;  
►  усі відповіді правильні; 
►  збільшують обсяги позик, наданих домогосподарствам і виробничим одиницям;  
►  зменшують свої зобов’язання за поточними рахунками;  
 
Завдання № 687(1) (складність 1) 
Надлишкові резерви комерційного банку – це:  
►  різниця між величиною фактичних резервів та величиною понаднормативних резервів;  
►  усі твердження неправильні. 
►  активи, які у разі потреби можуть швидко перетворюватися на готівку;  
►  різниця між величиною активів і власним капіталом;  
►  різниця між величиною фактичних резервів та величиною обов’язкових резервів;  
 
Завдання № 688(1) (складність 1) 
Яке з тверджень становить фундаментальну основу балансу банку:  
►  банківські активи плюс власний капітал дорівнюють пасивам;  
►  сума активів і пасивів банку дорівнює власному капіталові банку;  
►  різниця пасивів і власного капіталу дорівнює активам банку;  
►  власний капітал банку дорівнює різниці між активами і пасивами банку;  
►  жодне. 
 
Завдання № 689(1) (складність 1) 
Комерційний банк може створювати безготівкові гроші в межах:  
►  своїх обов’язкових резервів. 
►  своєї готівки у касі;  
►  своїх депозитів;  
►  своїх фактичних резервів;  
►  своїх надлишкових резервів;  
 
Завдання № 690(1) (складність 1) 
Якщо грошова база подвоїлась і розмір грошового мультиплікатора також збільшився у 2 рази, то 
пропозиція грошей:  
►  подвоїлась;  
►  зросла, але менш ніж у 2 рази;  
►  зросла у чотири рази;  
►  не змінилась;  
►  усі відповіді неправильні. 
 
Завдання № 691(1) (складність 1) 
Що не є статтею “Активів” центрального банку:  
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►  позики комерційним банкам;  
►  інші активи. 
►  обов’язкові резерви комерційних банків;  
►  цінні папери;  
►  золотовалютні резерви;  
 
Завдання № 692(2) (складність 1) 
Що не є статтею “Пасивів” центрального банку:  
►  банкноти центрального банку;  
►  резерви комерційних банків;  
►  депозити скарбниці;  
►  дисконтні позики;  
►  інші зобов’язання. 
 
Завдання № 693(1) (складність 1) 
Збільшення обов’язкових резервів не змінить пропозицію грошей, якщо не зміниться:  
►  обсяг надлишкових резервів банків;  
►  грошова база;  
►  обсяг фактичних резервів;  
►  усі твердження неправильні. 
►  співвідношення готівки і депозитів;  
 
Завдання № 694(1) (складність 1) 
Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів домогосподарствам і 
комерційним банкам, то:  
►  збільшиться загальна сума депозитів комерційних банків;  
►  збільшиться загальна сума особистих заощаджень;  
►  зменшиться сума позик, наданих комерційними банками;  
►  знизиться рівень процентної ставки;  
►  збільшиться пропозиція грошей. 
 
Завдання № 695(1) (складність 1) 
Центральний банк не виконує такі функції:  
►  “кредитор останньої надії”. 
►  регулювання та контроль пропозиції грошей у національній економіці;  
►  зберігання золото-валютних резервів та обов’язкових резервів комерційних банків;  
►  надання кредитів населенню;  
►  емісія грошових знаків;  
 
Завдання № 696(1) (складність 1) 
Проведення монетарної політики стикається з низкою ускладнень та перешкод, які знижують її 
результативність. Такою перешкодою не є:  
►  зростання рівня відкритості національної економіки;  
►  співвідношення між прямими та непрямими податками;  
►  зміни у функції інвестицій. 
►  поведінка економічних суб’єктів;  
►  зміна швидкості обігу грошей;  
 
Завдання № 697(1) (складність 1) 
Передавальний механізм монетарної політики не містить такої ланки (згідно з основним потоком 
макроекономіки):  
►  зміна основних макроекономінчих змінних – реального ВВП, рівня зайнятості та рівня цін унаслідок 
зміни сукупних видатків. 
►  зміна швидкості обігу грошей;  
►  зміна сукупних видатків у відповідь на зміну процентних ставок;  
►  зміна реальної пропозиції грошей унаслідок проведення центральним банком відповідної 
монетарної політики;  
►  зміна процентних ставок;  
 
Завдання № 698(1) (складність 1) 
У національній економіці пропозиція грошей не залежить від:  
►  коефіцієнта депонування. 
►  обов’язкових резервів;  
►  готівки;  
►  депозитів скарбниці;  
►  норми резервування;  
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Завдання № 699(1) (складність 1) 
Центральному банкові складно уповільнити темпи зростання грошової маси, якщо:  
►  курс національної валюти знижується;  
►  центральний банк не може зменшувати норму резервування;  
►  величина особистих заощаджень дуже значна;  
►  комерційні банки володіють значними надлишковими резервами;  
►  домогосподарства і фірми намагаються купити державні облігації на значну суму. 
 
Завдання № 700(1) (складність 1) 
До прямих податків не належить:  
►  прибутковий податок;  
►  земельний податок. 
►  податок на золоті вироби;  
►  податок на спадщину;  
►  податок із прибутку;  
 
Завдання № 701(1) (складність 1) 
Державний борг – це сума попередніх:  
►  усі твердження неправильні. 
►  дефіцитів бюджету;  
►  бюджетних надлишків за вирахуванням дефіцитів бюджету;  
►  бюджетних дефіцитів за вирахуванням бюджетних надлишків;  
►  державних видатків;  
 
Завдання № 702(1) (складність 1) 
Якщо національна економіка перебуває в стані рівноваги, то:  
►  середня податкова ставка усталена;  
►  усі твердження неправильні. 
►  бюджети всіх рівнів мають бути збалансовані;  
►  державний бюджет збалансований;  
►  уряд не здійснює запозичень;  
 
Завдання № 703(1) (складність 1) 
Функції податків полягають в тому, щоб:  
►  скорочувати кошти, якими розпоряджаються фірми і домогосподарства;  
►  регулювати грошовий обіг у країні;  
►  усі твердження неправильні. 
►  збільшувати обсяг коштів, спрямованих на інвестування у національну економіку;  
►  перерозподіляти доходи між різними групами населення;  
 
Завдання № 704(1) (складність 1) 
Ефект витіснення означає:  
►  вітчизняні вироби витісняють імпорт;  
►  усі твердження неправильні. 
►  споживання товарів і послуг збільшується, а інвестицій - зменшується;  
►  збільшення державних видатків зменшує обсяг приватних інвестицій;  
►  збільшення приватних інвестицій зменшує державні видатки;  
 
Завдання № 705(1) (складність 1) 
Відносні видатки з обслуговування державного боргу вимірюють:  
►  сумою сплачуваних процентів за боргом;  
►  відношенням суми сплачуваних процентів та амортизація основної суми боргу до ВВП;  
►  відношенням суми боргу до валового внутрішнього продукту;  
►  сумою державного боргу;  
►  усі твердження неправильні. 
 
Завдання № 706(1) (складність 1) 
Прихильники концепції економіки пропозиції вважають, що зниження податків:  
►  усі твердження неправильні. 
►  індукує стимули до праці, заощадження, інвестування і підприємницької діяльності, а отже, 
переміщує вправо криву сукупної пропозиції;  
►  збалансовує державний бюджет з утворенням бюджетного надлишку;  
►  збільшує обсяг сукупного попиту, а отже і обсяг національного виробництва;  
►  забезпечує соціальну справедливість у розподілі доходів;  
 
Завдання № 707(1) (складність 1) 
Первинний дефіцит державного бюджету – це різниця між:  
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►  надходженнями за повної зайнятості за наявних податкових ставок і фактичними видатками;  
►  поточними державними надходженнями і видатками;  
►  фактичним і структурним дефіцитом;  
►  усі твердження неправильні. 
►  величиною поточного дефіциту бюджету і сплатою процентів за державний борг;  
 
Завдання № 708(1) (складність 1) 
Фіскальна політика буде дискреційною, якщо зміняться такі параметри:  
►  підвищуються ставки оподаткування;  
►  усі твердження правильні; 
►  збільшуються податкові надходження за незмінної прогресивної шкали оподаткування;  
►  знижуються ставки оподаткування;  
 
Завдання № 709(2) (складність 1) 
Фіскальна політика буде недискреційною, якщо зміняться такі параметри:  
►  за незмінної ставки прибуткового податку збільшуються податкові надходження;  
►  зміниться ставка прибуткового податку;  
►  усі твердження неправильні. 
►  змінюється співвідношення між прямими і непрямими податками у доходах державного бюджету;  
►  зменшуються видатки на утримання бюджетного сектора економіки;  
 
Завдання № 710(1) (складність 1) 
Стимулювальна стабілізаційна політика спрямована на:  
►  зниження темпів інфляції;  
►  усі твердження неправильні. 
►  стабілізацію обмінного курсу національної валюти;  
►  збільшення обсягу виробництва і рівня зайнятості в національній економіці;  
►  досягнення бездефіцитного державного бюджету;  
 
Завдання № 711(1) (складність 1) 
Фіскальна політика буде рестрикційною у разі:  
►  збільшення обсягу соціальних видатків;  
►  збільшення обсягу державних закупівель товарів і послуг;  
►  усі твердження неправильні. 
►  зменшення державних видатків;  
►  зменшення видатків на утримання державного апарату;  
 
Завдання № 712(1) (складність 1) 
Заходом стимулювальної фіскальної політики є:  
►  купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;  
►  продаж центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;  
►  усі твердження неправильні. 
►  новий випуск державних облігацій для фінансування додаткових державних видатків;  
►  погашення раніше випущених державних цінних паперів;  
 
Завдання № 713(1) (складність 1) 
Серед основних причин неспроможності країн платити за свої зовнішні борги не може бути така:  
►  неправильна макроекономічна політика країн-боржників;  
►  наявність стимулів до відмови від платежів за борг;  
►  усі можуть бути. 
►  зростання процентних ставок у розвинутих країнах;  
►  різка зміна кон’юнктури на світових ринках, що супроводжується погіршенням умов торгівлі країн-
боржників;  
 
Завдання № 714(1) (складність 1) 
Одна з реальних проблем державного боргу полягає в тому, що:  
►  частина національного продукту переходить до інших країн;  
►  скорочується нерівність у доходах;  
►  держава може збанкрутувати;  
►  усі твердження неправильні. 
►  збільшується частка заощаджень за всіх рівнів використовуваного доходу;  
 
Завдання № 715(1) (складність 1) 
Зовнішня заборгованість країни – це наслідок:  
►  прямих зовнішніх інвестицій в економіку країни;  
►  усі твердження правильні. 
►  продажу матеріальних активів іноземцям;  
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►  позичання країною коштів за кордоном та продажу нею своїх фінансових активів за кордон;  
 
Завдання № 716(1) (складність 1) 
Дефіцит державного бюджету можу фінансуватися за рахунок:  
►  прибутків ділових підприємств;  
►  додаткової емісії грошей;  
►  усі твердження неправильні. 
►  доходів домогосподарств;  
►  золото-валютних резервів країни;  
 
Завдання № 717(1) (складність 2) 
Якщо центральний банк підвищує облікову ставку, то грошова база:  
►  збільшиться і пропозиція грошей збільшиться;  
►  збільшиться, а пропозиція грошей зменшиться;  
►  зменшиться, а пропозиція грошей збільшиться;  
►  зменшиться і пропозиція грошей також зменшиться;  
►  усі твердження неправильні. 
 
Завдання № 718(1) (складність 2) 
Для підвищення рівня ліквідності банківської системи центральний банк підвищує норму 
резервування. Якщо центральний банк не хоче допустити змін у пропозиції грошей, яке поєднання 
заходів монетарної політики він повинен застосувати:  
►  підвищити облікову ставку і продавати державні цінні папери;  
►  підвищити облікову ставку і купувати державні цінні папери;  
►  знизити облікову ставку і купувати державні цінні папери;  
►  усі заходи неправильні. 
►  знизити облікову ставку і продавати державні цінні папери;  
 
Завдання № 719(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
►  автоматичні стабілізатори часто називають недискреційною фіскальною політикою. 
►  зовнішній борг країни виникає унаслідок позик країною коштів за кордоном, продажу нею 
фінансових активів за кордон та прямих іноземних інвестицій у її економіку;  
►  стимулювальна фіскальна політика зменшує чистий експорт, що послаблює її впливи на 
національну економіку;  
►  державний борг складається з двох частин: внутрішнього боргу і зовнішнього боргу;  
►  рівень відкритості економіки впливає на результативність фіскальної політики;  
 
Завдання № 720(1)  
Зменшення норми резервування:  
►  зменшуватиме пропозицію грошей унаслідок зменшення грошового мультиплікатора;  
►  збільшуватиме пропозицію грошей унаслідок збільшення коефіцієнта депонування;  
►  зменшуватиме пропозицію грошей унаслідок зменшення коефіцієнта депонування;  
►  усі твердження неправильні. 
►  збільшуватиме пропозицію грошей унаслідок збільшення розміру грошового мультиплікатора;  
 
Завдання № 721(1)  
Максимально можливе збільшення суми банківських депозитів дорівнює:  
►  добутку надлишкових резервів та грошового мультиплікатора;  
►  добутку обов’язкових резервів та грошового мультиплікатора;  
►  усі твердження неправильні. 
►  різниці між фактичними резервами та обов’язковими резервами;  
►  добутку фактичних резервів та грошового мультиплікатора;  
 
Завдання № 722(1)  
У національній економіці досягнуто повної зайнятості, але простежується висока інфляція. Яка 
комбінація заходів монетарної і фіскальної політики буде доцільною у даному році і знизить темпи 
інфляції:  
►  зниження державних видатків і купівля центральним банком державних облігацій на відкритому 
ринку;  
►  збільшення державних видатків і купівля центральним банком державних облігацій на відкритому 
ринку;  
►  зниження податків і купівля центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;  
►  підвищення податків і продаж центральним банком державних облігацій на відкритому ринку;  
►  збільшення державних видатків і зниження норми резервування. 
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4. Комерційний банк залучає депозити під 12% річних, а надає кредити під 15%. Норма 

резервування – 10%. Сума депозитів дорівнює 400 млн грн. Якщо всі надлишкові резерви надано у 

позику, топрибуток банку становитиме ____ млн грн. 

 

Розділ 8Світова економіка 
Завдання № 724(1) (складність 1) 
Що не є аргументом прихильників протекціонізму:  
► підтримка вітчизняних виробників збільшує сукупний попит у країні та стимулює зростання рівнів 
виробництва і зайнятості;  
► захист молодих галузей вітчизняної економіки забезпечує їхній прискорений розвиток;  
► підтримка галузей, які випускають стратегічні товари, є важливою для економічної безпеки, оборони 
країни або ведення війни;  
► усі твердження правильні. 
► протекціоністські заходи знижують ціни у вітчизняній економіці;  
 
Завдання № 725(2) (складність 1) 
Що не є аргументом прихильників вільної торгівлі:  
► вільна торгівля підвищує добробут усіх економічних суб'єктів;  
► вільна торгівля дає змогу фірмам використовувати ефект масштабу;  
► вільна торгівля забезпечує споживачам більший вибір благ за нижчими цінами. 
► вільна торгівля призводить до ефективного розподілу ресурсів;  
► вільна торгівля обмежує впливи груп з особливими інтересами;  
 
Завдання № 726(1) (складність 1) 
Головним чинником поглиблення міжнародного поділу праці нині стає (ють):  
►  відмінності у флорі і фауні країн;  
►  географічне розташування країни;  
►  відмінності у грунтово-кліматичних умовах країн;  
►  науково-технічні досягнення країн;  
►  забезпечення трудовим ресурсом. 
 
Завдання № 727(1) (складність 1) 
За останні півстоліття рівень відкритості національних економік:  
► знизився;  
► усі відповіді неправильні. 
► не змінився;  
► підвищився;  
 
Завдання № 728(1) (складність 1) 
До чинників, які сприяли швидкому зростанню торгівлі в останні десятиліття, не належить:  
► розвиток засобів зв’язку, що забезпечує практично миттєвий зв'язок між торговими партнерами в 
усьому світі;  
► істотне зниження митних зборів і скасування інших торговельних обмежень;  
► участь практично всіх країн світу тією чи іншою мірою у міжнародній торгівлі;  
► удосконалення транспорту, що різко знизило доти значні витрати на перевезення товарів;  
► посилення державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків. 
 
Завдання № 729(1) (складність 1) 
Що не є визначником національного ромба в концепції міжнародної спеціалізації країни Майкла 
Портера:  
►  наявність у національній економіці високорозвинутих близьких сумісних галузей, що забезпечують 
експортоорієнтовані виробництва сировиною, матеріалами, півфабрикатами, інформацією тощо;  
►  стратегія і структура фірм, рівень і характер конкуренції на внутрішньому ринку. 
►  правильне співвідношення державного і приватного секторів у національній економіці;  
►  кількість та якість певних факторів виробництва;  
►  умови внутрішнього попиту, його кількісні та якісні параметри;  
 
Завдання № 730(1) (складність 1) 
Коли нині кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:  
►  усі твердження неправильні. 
►  внутрішня купівельна спроможність валюти знизилася;  
►  уряд підвищив ціну, за яку закуповуватиме золото;  
►  уряд зменшив кількість грошей, що перебуває в обігу;  
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►  уряд знизив фіксований курс валюти щодо інших валют;  
 
Завдання № 731(1) (складність 1) 
Дефіцит платіжного балансу країни можна профінансувати через:  
► позики за кордоном;  
► позики за кордоном та використання золото-валютних резервів;  
► використання золото-валютних резервів країни;  
► усі відповіді правильні. 
► девальвацію національної валюти;  
 
Завдання № 732(1) (складність 1) 
Якої складової не містять золотовалютні резерви країни:  
►  державні цінні папери;  
►  спеціальні права запозичення;  
►  золотий запас;  
►  вільно конвертовані валюти. 
►  резервну позицію країни в МВФ;  
 
Завдання № 733(1) (складність 2) 
Відмінність між імпортними митом і квотою полягає у тому, що лише мито:  
► спричиняє підвищення ціни товару на внутрішньому ринку;  
► забезпечує надходження до бюджету;  
► зменшує обсяги міжнародної торгівлі;  
► знижує життєвий рівень населення;  
► усі відповіді неправильні. 
 
Завдання № 734(1) (складність 2) 
Якщо продуктивність праці у виробництві експортованого товару у першій країні вища, ніж у другій, то 
перша країна:  
► має порівняльну перевагу;  
► усі відповіді правильні. 
► має абсолютну перевагу у виробництві цього продукту;  
► виробляє цей товар з нижчою альтернативною вартістю, ніж друга країна;  
 
Завдання № 735(2) (складність 2) 
Якщо продуктивність праці у виробництві експортованого товару у першій країні вища, ніж у другій, то 
перша країна:  
► виробляє цей товар з вищою альтернативною вартістю, ніж друга країна;  
► має абсолютну перевагу у виробництві цього продукту;  
► має порівняльну перевагу;  
► усі відповіді неправильні. 
 
Завдання № 736(3) (складність 2) 
Абсолютна перевага країни у виробництві певного товару означає, що ця країна:  
► експортує більше цього продукту, ніж її конкуренти;  
► має змогу розширити випуск цього товару;  
► виробляє цей товар з нижчими витратами, ніж інші країни. 
► має кращі природно-кліматичні умови виробництва цього товару;  
 
Завдання № 737(4) (складність 2) 
Країна має порівняльну перевагу у виробництві продукту, якщо:  
► усі відповіді неправильні. 
► виробляє цей продукт з нижчими витратами, ніж інші країни;  
► має історичні традиції у виробництві цього продукту;  
► виробляє цей продукт з нижчою альтернативною вартістю, ніж потенційний торговельний партнер;  
► має перевагу у природно-кліматичних умовах виробництва цього продукту;  
 
Завдання № 738(1) (складність 2) 
Квота є таким торговельним бар’єром, який:  
► вигідний усім групам населення;  
► знижує рівень корупції в країні;  
► усі твердження неправильні. 
► посилює конкуренцію на національному ринку;  
► зменшує зайнятість у галузях, які захищають національного виробника;  
 
Завдання № 739(1) (складність 2) 
Скасування мита на імпортований товар в малій економіці призведе до:  
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►  зменшення виробництва цього товару в країні;  
► збільшення споживання цього товару в країні;  
► зниження внутрішньої ціни цього товару;  
► усі твердження правильні. 
► зменшення надходжень до бюджету;  
 
Завдання № 740(1) (складність 2) 
Яке твердження з позиції теорії Гекшера-Оліна неправильне:  
► країни імпортуватимуть товари, у виробництві яких довелося б широко використовувати відносно 
дефіцитні фактори виробництва;  
► якщо відношення між кількістю даного фактора та іншими факторами в країні вище, ніж в інших 
країнах, то цей фактор є відносно надлишковим для даної країни;  
► відносна ціна продукту, у виробництві якого у країні використовують дешевий фактор виробництва 
більшою мірою, ніж інші фактори, буде вищою, ніж деінде. 
► країни експортуватимуть ті товари, виробництво яких потребує значних витрат відносно 
надлишкових факторів;  
► відносна ціна надлишкового фактора у країні буде нижчою порівняно з іншими країнами;  
 
Завдання № 741(1) (складність 2) 
Хто з основних економічних суб’єктів малої економіки виграє від запровадження ввізного (імпортного) 
мита на певний продукт:  
► виробники та держава. 
► держава;  
► держава та споживачі;  
► виробники цього продукту;  
► споживачі;  
 
Завдання № 742(2) (складність 2) 
Від запровадження вивізного мита на певний продукт несуть утрати такі економічні суб’єкти малої 
економіки:  
► усі відповіді правильні. 
► держава та споживачі;  
► споживачі;  
► держава;  
► виробники;  
 
Завдання № 743(3) (складність 2) 
Від запровадження квоти на імпорт певного продукту несуть утрати такі економічні суб’єкти малої 
країни:  
► виробники та держава;  
► виробники;  
► держава;  
► держава і споживачі. 
► споживачі;  
 
Завдання № 744(1) (складність 2) 
Що є втратою споживачів малої економіки від запровадження ввізного мита на певний продукт:  
► оплата функціонування неефективних вітчизняних виробництв;  
► оплата приросту прибутку вітчизняних фірм;  
► зменшення обсягів закупівель цього продукту;  
► сплата мита;  
► усі твердження правильні. 
 
Завдання № 745(2) (складність 2) 
Що не є втратою споживачів малої економіки від запровадження ввізного мита на певний продукт:  
► зменшення обсягів закупівель цього продукту;  
► усі твердження не правильні. 
► оплата функціонування неефективних вітчизняних виробництв;  
► оплата приросту прибутку вітчизняних фірм;  
► сплата мита;  
 
Завдання № 746(3) (складність 2) 
Що є втратою від запровадження ввізного мита в малій економіці для суспільства в цілому:  
►  надходження до державного бюджету та оплата функціонування неефективних вітчизняних 
виробництв;  
►  оплата функціонування неефективних вітчизняних виробництв та зменшення обсягів закупівель 
продукту споживачами внаслідок його подорожчання  
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► оплата функціонування неефективних вітчизняних виробництв;  
► надходження до державного бюджету від сплати мита;  
► усі відповіді правильні. 
► зменшення обсягів закупівель продукту споживачами внаслідок його подорожчання;  
 
Завдання № 747(1) (складність 2) 
Яке твердження не випливає з моделі торгівлі двох країн, що виробляють однаковий продукт:  
►  виробники в країні-імпортері програють;  
►  унаслідок міжнародної торгівлі виробники у країні-експортері виграють;  
►  споживачі в країні-імпортері виграють;  
►  загалом зовнішня торгівля забезпечує приріст добробуту в країні-імпортері, але знижує добробут в 
країні-експортері. 
►  споживачі в країні-експортері програють;  
 
Завдання № 748(1) (складність 2) 
Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:  
► знижуються реальні процентні ставки;  
► усі твердження неправильні. 
► зростають темпи інфляції;  
► підвищуються темпи економічного зростання;  
 
Завдання № 749(1) (складність 2) 
Яке твердження неправильне:  
► якщо підсумковий платіжний баланс дорівнює нулю, то платіжний баланс країни врівноважений;  
► за активного підсумкового платіжного балансу центральний банк збільшує валютні резерви;  
► підсумковий платіжний баланс дорівнює балансові офіційних розрахунків із протилежним знаком;  
► збільшення офіційних валютних резервів відображається у кредиті, а зменшення – у дебеті. 
► країна з додатним поточним рахунком фактично інвестує частину своїх національних заощаджень 
за кордон;  
 
Завдання № 750(1) (складність 2) 
Що не характеризує стан платіжного балансу зрілої нації-боржника:  
► додатне сальдо торговельного балансу;  
► надлишок торговельного балансу витрачається на сплату процентів за позики попередніх років;  
► сальдо балансу трансферів від’ємне;  
► пасивний баланс поточного рахунку;  
► експорт країни на цій стадії економічного розвитку перевищує її імпорт. 
 
Завдання № 751(1) (складність 2) 
Бретон-Вудську валютну систему не характеризувала така ознака:  
►  дефіцити платіжного балансу коригувалися шляхом переміщення золота між країнами;  
►  кожна країна зобов’язувалася дотримуватися незмінного курсу своєї валюти щодо валют будь-якої 
іншої країни;  
►  для підтримання домовлених обмінних курсів уряди використовували валютні резерви. 
►  країни-члени втратили право на необмежену кількість девальвацій;  
►  кожна країна-член МВФ установлювала номінальний золотий вміст своєї грошової одиниці;  
 
Завдання № 752(1) (складність 2) 
Що не враховують у поточному рахунку платіжного балансу країни:  
►  доходи резидентів від фінансових активів за кордоном;  
►  зміни в активах країни за кордоном;  
►  враховують усі. 
►  вартість гуманітарної допомоги, яку отримала країна із інших країн для надання допомоги 
потерпілим від повеней;  
►  експорт товарів;  
 
Завдання № 753(1) (складність 3) 
З одиниці ресурсів Багатія може виробляти 3 т борошна або 6 т цукру, а Бідасія – 1 т борошна або 4 т 
цукру. Якщо міжнародна спеціалізація країн відбудеться на засадах порівняльної переваги, то:  
► Бідасії вигідно експортувати цукор та імпортувати борошно;  
► Багатії не вигідно експортувати борошно та імпортувати цукор;  
► усі відповіді неправильні. 
► Бідасія експортуватиме борошно та цукор;  
► Багатія експортуватиме цукор та імпортуватиме борошно;  
 
Завдання № 754(2) (складність 3) 
З одиниці ресурсів Багатія може виробляти 3 т борошна або 6 т цукру, а Бідасія – 4 т борошна або 1 т 
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цукру. Якщо міжнародна спеціалізація країн відбудеться на засадах абсолютної переваги, то:  
► Бідасія експортуватиме борошно та цукор;  
► Бідасії вигідно експортувати цукор та імпортувати борошно;  
► Багатія експортуватиме цукор та імпортуватиме борошно;  
► усі відповіді неправильні. 
► Багатії вигідно експортувати борошно та імпортувати цукор;  
 
Завдання № 755(1)  
Політичною перешкодою для лібералізації міжнародної торгівлі не є така форма торговельних 
бар’єрів:  
►  ліцензування експорту та імпорту;  
►  добровільні обмеження експорту. 
►  імпортна квота;  
►  бюрократична тяганина під час митних процедур;  
►  субсидування експорту;  
 
Завдання № 756(1)  
За фіксованого обмінного курсу і стабільного рівня цін обсяг національного продукту в країні з малою 
відкритою економікою можна збільшити за допомогою:  
►  зниження норми резервування для комерційних банків;  
►  усі твердження неправильні. 
►  збільшення державних видатків;  
►  зменшення дефіциту державного бюджету;  
►  купівлі центральним банком державних цінних паперів;  
 
Завдання № 757(1)  
У країні з малою відкритою економікою за плаваючого валютного курсу та стабільного рівня цін рівень 
зайнятості можна підвищити:  
►  зниженням податків;  
►  зниженням податків та збільшенням кількості грошей у обігу. 
►  збільшенням кількості грошей у обігу;  
►  збільшенням державних видатків;  
►  зменшенням кількості грошей у обігу;  
 
Завдання № 758(2)  
За плаваючих валютних курсів та низької мобільності капіталу результативність стимулювальної 
монетарної політики:  
►  нижча, ніж за абсолютної мобільності капіталу;  
►  вища, ніж за абсолютної мобільності капіталу;  
►  однозначної відповіді немає;  
►  така сама, як і за абсолютної мобільності капіталу;  
►  усі твердження неправильні. 
 
Завдання № 759(3)  
В умовах плаваючого валютного курсу стимулювальна фіскальна політика:  
►  усі твердження неправильні. 
►  немає однозначної відповіді;  
►  знижує обмінний курс національної валюти;  
►  підвищує обмінний курс національної валюти;  
►  не впливає на обмінний курс національної валюти;  
 
Завдання № 760(4)  
Багато економістів віддають перевагу плаваючим валютним курсам, бо вони:  
►  усі твердження неправильні. 
►  змушують центральний банк обмежувати пропозицію грошей;  
►  дають змогу урядам використовувати торговельні обмеження для регулювання поточного рахунку; 
►  дають можливість використовувати монетарну політику для досягнення інших макроекономічних 
цілей;  
►  підвищують результативність фіскальної політики;  
 
Завдання № 761(5)  
За плаваючих валютних курсів:  
►  ні фіскальні, ні монетарна політика не може впливати на обсяг національного виробництва;  
►  тільки монетарна політика може впливати на обсяг національного виробництва;  
►  тільки фіскальна політика може впливати на обсяг національного виробництва;  
►  і фіскальна, і монетарна можуть впливати на обсяг національного виробництва;  
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►  усі твердження неправильні. 
 
Завдання № 762(6)  
Торговельні обмеження за фіксованого обмінного курсу:  
►  збільшують обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва;  
►  зменшують обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва;  
►  обсяг чистого експорту і обсяг національного виробництва не змінюються;  
►  обсяг чистого експорту зменшується, а обсяг національного виробництва збільшується;  
►  обсяг чистого експорту збільшується, а обсяг національного виробництва зменшується; 
 
Завдання № 763(7)  
Що не є аргументом прихильників фіксованих валютних курсів:  
►  за фіксованих обмінних курсів підвищується результативність монетарної політики;  
►  вільне плавання валют не розв’язало проблеми розбалансованості платіжних балансів;  
►  фіксовані обмінні курси не допускають надмірного зростання пропозиції грошей. 
►  невизначеність плаваючих валютних курсів ускладнює міжнародну торгівлю;  
►  мінливість плаваючих обмінних курсів існувала навіть тоді, коли фундаментальні економічні умови 
у відповідних країнах були стабільними;  
 
Завдання № 764(1)  
Ключова відмінність між моделлю IS-LM та моделлю Мандела-Флемінга полягає в тому, що:  
►  усі твердження неправильні. 
►  у моделі Мандела-Флемінга економіка країни є малою відкритою економікою;  
►  модель Мандела-Флемінга розглядає взаємодію ринків інакше, ніж модель IS-LM;  
►  модель Мандела-Флемінга не використовують для оцінки впливів монетарної і фіскальної 
політики;  
►  у моделі Мандела-Флемінга рівень цін є змінним;  
 
Завдання № 765(2)  
З моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат (Y-e) крива LM* унаслідок підвищення 
обмінного курсу:  
►  переміщуватиметься вліво;  
►  буде стабільною;  
►  переміщуватиметься вправо;  
►  стане крутішою;  
►  усі твердження неправильні. 
 
Завдання № 766(1)  
Яка ознака не характеризує сучасну міжнародну валютну систему:  
►  скасування номінального золотого паритету;  
►  повна демонетизація золота;  
►  розширення кола резервних валют. 
►  запровадження фіксованих валютних курсів;  
►  скасування офіційної ціни на золото;  
 
1. Припустімо, що Україна і Литва виробляють лише два товари – цукор та борошно. Обсяг продукції 

на одиницю ресурсів подано в таблиці: 
 

 Товари  
Країни . 

Цукор  Борошно  

Україна 75 100 

Литва  50 50 
 

За відсутності зовнішньої торгівлі мінове співвідношення між цукром і борошном в Україні 
становитиме ___. 
У разі вільної торгівлі між Україною і Литвоюумови торгівлістановитимуть ___. 

 

1. Курс гривні до російського рубля становить 1 грн = 3 рублям. Українські фірми експортують 
товар А в Росію, який коштує там 420 рублів. Обсяг експорту товару А українськими фірмами в Росію 
становить 50 тис. одиниць. Російські фірми експортують в Україну товар В, де його ціна становить 35 
грн. Обсяг експорту товару В російськими фірмами в Україну становить 90 тис. одиниць. Напередодні 
виборів в Україні курс гривні щодо рубля знизився – до 1:2,5. Розмір додаткового доходу, який 
отримають фірми однієї з країн унаслідок зміни курсу становитиме ___. 

 

2. У таблиці наведено шкалу попиту на гривні:  

Ціна гривні, дол. США 21 22 23 24 25 26 27 

Величина попиту на гривні, млн 100 95 90 85 80 75 70 
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Уряд України запроваджує фіксований валютний курс на рівні: 
1 дол. США = 23 гривні. Величина пропозиції гривень за цього курсу дорівнює 80 млн. Національний 
банк України у цьому випадку повинен  _____ (купувати чи продавати) гривні на суму ____ млн. грн. 
 
 
 


