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Завдання для самостійної роботи студентів і методичні рекомендації щодо 

їх виконання з навчальної дисципліни «Макроекономіка» галузей знань: 07 

“Управління та адміністрування”, 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 28 “Публічне 

управління та адміністрування”, спеціальностей: 072 “Фінанси, банківська справа та 

страхування”, 071 “Облік і оподаткування”, 051 “Економіка”,281  “Публічне 

управління та адміністрування”; спеціалізацій: “Фінанси, митна та податкова 

справа”, “Облік, аналіз та фінансові розслідування”,  “Інформаційні технології в 

бізнесі”, «Публічне адміністрування та управління бізнесом», «Управління 

персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах»; освітнього ступеня: 

“бакалавр” – Львів, ЛНУ ФУФБ, 2020. – 21 с. 
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самостійної роботи студентів і методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни «Макроекономіка» галузей знань: 07 “Управління та 

адміністрування”, 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 28 “Публічне управління та 

адміністрування”, спеціальностей: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 

071 “Облік і оподаткування”, 051 “Економіка”,281  “Публічне управління та 

адміністрування”; спеціалізацій: “Фінанси, митна та податкова справа”, “Облік, 

аналіз та фінансові розслідування”,  “Інформаційні технології в бізнесі”, «Публічне 

адміністрування та управління бізнесом», «Управління персоналом в органах 

публічної влади та бізнес-структурах»; освітнього ступеня: “бакалавр”.  
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

З ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення. 

Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути вміння 

студентів самостійно мислити та успішно застосовувати  теоретичні знання на 

практиці.  

Самостійна робота студентів полягає у вивченні з допомогою навчально-

методичної літератури окремих питань тієї чи іншої теми, виконання з цих тем 

навчальних  завдань в позааудиторний час.  

Перший вид СРС реалізується у формі обов'язкових аудиторних занять та 

індивідуальних консультацій. У цьому випадку діяльність викладача носить 

спрямовуючий, консультативний і контролюючий характер. 

Другий вид СРС – теоретичний етап, який  передбачає вивчення окремих 

питань теми або всієї теми шляхом опрацювання рекомендованої літератури. 

Результатом цієї роботи може бути конспект, реферат, ессе, презентація тощо, які 

оцінюються викладачем. 

Позааудиторна робота включає три етапи: 

- теоретичний, який передбачає самостійне опрацювання текстів лекцій, 

конспектування відповідного матеріалу тощо; 

- практичний, що передбачає виконання практичних завдань; 

- науково-дослідний – підготовка та участь студентів у наукових семінарах, 

студентських конференціях, олімпіадах. 

СРС може носити пошуковий, дослідницький характер, що стимулює творчу 

наукову роботу. 

 При виконанні СРС необхідно дотримуватися наступних правил: 

Перед виконанням теоретичного завдання рекомендується скласти його план 

або виконувати за планом, запропонованим викладачем. При цьому дозволяється 

прикладати інформацію з актуальних питань, що стосуються макроекономічної 

політики в Україні, використану з періодичних видань. 

Перед виконанням кожного практичного завдання наводиться його умова, 

розрахунки повинні супроводжуватися певними поясненнями, результати 

розрахунків – відповідним аналізом та висновками. 

Після перевірки кожного завдання викладачем студент зобов'язаний 

виправити допущені помилки і усунути інші можливі недоліки. 

Виконання всіх видів передбаченої цими вказівками самостійної роботи є 

необхідною передумовою допуску студента до екзамену з навчальної дисципліни. 

Основна форма контролю СРС з навчальної дисципліни “Макроекономіка” – 

перевірка отриманих знань студента шляхом усного або письмового опитування на 

семінарських і практичних заняттях. Питання та завдання самостійної роботи 

виносяться на семінарські  заняття та включаються у питання проміжного чи 

підсумкового контролю. 
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РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

№ розділу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

 

Кількість 

годин 

СРС 

 

 

Форми контролю  

 

 

Термін 

виконання 

СРС 

1. Макроекономіка як наука 5/3 

- поточний контроль 

засвоєння матеріалу 

на семінарських, 

заняттях на основі 

відповідей на 

питання, повідомлень,  

дискусій; 

 

- тестовий контроль; 

 

- усні доповіді; 

 

- розв’язок задач; 

 

- залік по модулю;  

 

- екзамен 

1 тиждень 

2. 
Макроекономічні показники в 

системі національних рахунків   
6/3 2-3 тиждень 

3. Ринок праці  5/3 4 тиждень 

4. Товарний ринок 5/2 5 тиждень 

5. Грошовий ринок 6/3 6-7 тиждень 

6. Інфляційний механізм 5/3 8 тиждень 

7. Споживання домогосподарств 5/3 9 тиждень 

8. Приватні інвестиції 5/2 10 тиждень 

9. Сукупні витрати і ВВП 6/3 
11-12 

тиждень 

10. Економічна динаміка 6/3 13 тиждень 

11. 

Держава в системі 

макроекономічного 

регулювання 

6/3 
14-15 

тиждень 

12. 
Зовнішньоекономічна 

діяльність 
6/3 16 тиждень 

Разом годин самостійної роботи студента 66/34 
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА  

І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 
 

Самостійна робота № 1. 

Тема 1.  Макроекономіка як наука 
Зміст самостійної роботи 

На  самостійне  вивчення  виносяться  такі  питання: 

1. Методологія макроекономіки.  

Студент повинен знати визначення основних методів дослідження, що використовує 

макроекономіка. 

2. Макроекономічні показники:абсолютні та вартісні, номінальні та реальні, показники потоку та 

показники запасу. 

Студент повинен розуміти різницю між цими показниками та вміти навести приклади кожного 

з них. 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ С.М. 

Панчишин , П.І. Островерх, І.В.Грабинська та ін..;  за ред. С.М. Панчишина, П.І. 

Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Л. : Апріорі, 2017. – Кн.1: Вступ до аналітичної 

економії. Макроекономіка . – 567с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн.- Кн..1: Вступ 

до аналітичної економії. Макроекономіка / Авт.кол.: С.Панчишин,  П.Островерх, Г.Стеблій 

та ін..- 4-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2013.- 723 с. 

3. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник // За ред. С.Панчишина, і 

П.Островерха. Книга 2. – К. : Знання, 2010. – 440с. 

4. Макроекономіка: Навч. посібник / за заг.ред. Гупала О.Г. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. 
 

Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає суть методу наукової абстракції? 

2. Який метод дослідження макроекономіка запозичила у математики? 

3. Яка різниця між аналізом та синтезом? 

4. Наведіть приклад показників потоку та показників запасу. 
 

Тестові завдання 

1. Методами макроекономіки є: 

А) метод моделювання; 

Б) метод експертних оцінок; 

В) метод статистичних оцінок; 

Г) усі відповіді правильні. 

2. До показників потоку належить: 

А) майно особи; 

Б) державний борг; 

В) кількість безробітних в країні; 

Г) дефіцит бюджету.  

3. До показників запасу належить: 

А) державний борг; 

Б) обсяг інвестицій;  

В) дефіцит бюджету; 

Г) усі відповіді правильні. 

4. Змінні, виміряні у грошових одиницях, називають: 

А) номінальними; 

Б) реальними; 

В) вартісними; 

Г) відносними. 

5. Змінні, виміряні у фізичних, а не в грошових одиницях, називають: 

А) номінальними; 

Б) реальними; 
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В) вартісними; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

6. Поєднання окремих одиниць або даних в одну одиницю: 

А) агрегування; 

Б) аналіз; 

В) абстрагування; 

Г) аналогія. 

 

Самостійна робота № 2 

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків 
Зміст самостійної роботи 

На  самостійне  вивчення  виносяться  такі  питання: 

1. Інфлювання та дефлювання ВВП. 

Студент повинен вміти на конкретному числовому прикладі показати, як використовується 

методика інфлювання та дефлювання.  

2. Недоліки ВВП. 

Студент повинен уміти назвати і охарактеризувати основні недоліки обчислення ВВП та 

вказати про їх  наслідки  у процесі формування статистичної звітності в Україні. 
 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ С.М. Панчишин , 

П.І. Островерх, І.В.Грабинська та ін..;  за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – 3-тє вид., 

виправл. та доп. – Л. : Апріорі, 2017. – Кн.1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка . – 

567с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн.- Кн..1: Вступ до 

аналітичної економії. Макроекономіка / Авт.кол.: С.Панчишин,  П.Островерх, Г.Стеблій та ін..- 

4-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2013.- 723 с. 

3. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. - К.: 

Альтернативи, 2001. 

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Макроекономіка: Пер. з анг. С.М. Панчишина. - Львів.: Просвіта, 

1998. 

5. Мікроекономіка і  макроекономіка: Підручник / За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 2003. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Як визначається індекс споживчих цін? 

2. Що таке ВВП-дефлятор? 

3. Які види діяльності не враховуються при обчисленні ВВП? 

4. Як обчислюється Індекс людського розвитку? 
 

Тестові завдання 

1. При обчисленні ВВП не враховуються: 

А) товари і послуги, призначені для проміжного споживання; 

Б) продаж уживаних речей ; 

В) фінансові операції; 

Г) усі відповіді правильні. 

2. Обсяг вироблених кінцевих товарів і послуг, який вимірюється у поточних цінах: 

А) реальний ВВП; 

Б)  номінальний ВВП; 

В) ВВП - дефлятор; 

Г)  потенційний ВВП. 

3. Обсяг вироблених кінцевих товарів і послуг, який вимірюється у цінах базового періоду: 

А) реальний ВВП; 

Б)  номінальний ВВП; 

В) ВВП - дефлятор; 

Г)  потенційний ВВП. 

4. ВВП за  умови повної зайнятості ресурсів: 

А) реальний ВВП; 
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Б)  номінальний ВВП; 

В) ВВП - дефлятор; 

Г)  потенційний ВВП. 

5. ВВП-розрив — це : 

А) різниця між номінальним та реальним ВВП; 

Б)  різниця між реальним і номінальним ВВП; 

В) різниця між потенційним та фактичним ВВП; 

Г)  правильна відповідь не наведена.  

6. Індекс цін — це: 

А) відношення номінального ВВП до реального, виражене у відсотках; 

Б)  відношення реального ВВП до номінального, виражене у відсотках; 

В) відношення потенційного ВВП до реального, виражене у відсотках 

Г)  відношення фактичного ВВП до потенційного, виражене у відсотках. 

7. Дефлювання — це : 

А) коригування номінального ВВП у бік зменшення; 

Б)  коригування номінального ВВП у бік збільшення; 

В) коригування реального ВВП у бік зменшення 

Г)  коригування реального ВВП у бік зменшення. 

8. Інфлювання: 

А) коригування номінального ВВП у бік зменшення; 

Б)  коригування номінального ВВП у бік збільшення; 

В) коригування реального ВВП у бік зменшення 

Г)  коригування реального ВВП у бік зменшення. 

 

Самостійна  робота № 3 

Тема 3. Ринок праці 
Зміст самостійної роботи 

На  самостійне  вивчення  виносяться  такі  питання: 

1. Природне безробіття. 

Студент повинен знати визначення та методику розрахунку природного безробіття та 

вміти порівнювати його з іншими видами безробіття. 

2. Втрати від безробіття.  

Студент повинен розуміти суть закону Оукена та вміти використовувати його на практиці у 

ході розв'язування задач. 

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ С.М. 

Панчишин , П.І. Островерх, І.В.Грабинська та ін..;  за ред. С.М. Панчишина, П.І. 

Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Л. : Апріорі, 2017. – Кн.1: Вступ до аналітичної 

економії. Макроекономіка . – 567с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн.- Кн..1: Вступ 

до аналітичної економії. Макроекономіка / Авт.кол.: С.Панчишин,  П.Островерх, Г.Стеблій 

та ін..- 4-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2013.- 723 с. 

3. Базилевич  В.Д., Базилевич К.С., Баластрик  Л.О. Макроекономіка:     Підручник / За ред. 

В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. 

Питання для самоконтролю 

1. Як визначається природний рівень безробіття? 

2. Що таке фрикційне та структурне безробіття? 

3. Сформулюйте закон Оукена?Чи однаковим є число Оукена для різних країн?  

4. Як визначити втрати економіки внаслідок циклічного безробіття? 
 

Тестові завдання 

1. ВВП, що відповідає природному рівню безробіття, називається: 

А) номінальним; 

Б)  реальним; 

В) потенційним; 
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Г) фактичним. 

2. Яке безробіття може дорівнювати нулю: 

А) фрикційне; 

Б)  структурне; 

В) природне; 

Г)  циклічне. 

3. Яке безробіття не може дорівнювати нулю:: 

А) фрикційне; 

Б)  структурне; 

В) природне; 

Г)  усі відповіді правильні. 

4. Повна зайнятість існує в економіці, коли: 

А) структурне та фрикційне безробіття дорівнюють нулю; 

Б)  фактичне безробіття дорівнює природному; 

В) природне безробіття дорівнює циклічному; 

Г)  правильна відповідь не наведена. 

5. Якщо в економіці існує циклічне безробіття, то: 

А) фактичний ВВП менший від потенційного; 

Б)  потенційний ВВП менший від фактичного; 

В) номінальний ВВП менший від реального; 

Г)  ВВП-дефлятор=0. 

6. Закон Оукена формулюється так: 

А) кожен відсоток циклічного безробіття викликає зменшення фактичного ВВП порівняно з 

потенційним на 2-2,5%; 

Б) кожен відсоток природного безробіття викликає зменшення потенційного ВВП 

порівняно з фактичним на 2-2,5%;; 

В) кожен відсоток циклічного безробіття викликає збільшення фактичного ВВП порівняно з 

потенційним на 2-2,5%; 

Г)  правильна відповідь не наведена. 

7. Втрати економіки від циклічного безробіття згідно з законом Оукена можна обчислити:  

А) (РБп – РБф) ×2,5; 

Б) (РБф – РБп) × 2,5 ; 

В) (РБц – РБф) ×2,5 

Г)  (РБп – РБстр) ×2,5. 

8. Число Оукена: 

А) дорівнює 3; 

Б) дорівнює 2,5; 

В) дорівнює 3,5; 

Г)  не є стабільним і залежить від ситуації на ринку праці. 

 

Самостійна  робота № 4 

Тема 4. Товарний ринок 
Зміст самостійної роботи 

На  самостійне  вивчення  виносяться  такі  питання: 

1. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується коливаннями сукупного 

попиту.  

Студент повинен уміти зобразити належну графічну модель щодо переміщення кривої 

сукупного попиту і пояснити її. 

2. Механізм відновлення економічної рівноваги, що порушується збуреннями сукупної 

пропозиції. 

Студент повинен уміти зобразити належну графічну модель щодо переміщення кривої 

сукупної пропозиції і пояснити її. 

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ С.М. Панчишин , 

П.І. Островерх, І.В.Грабинська та ін..;  за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – 3-тє вид., 



9 

 

виправл. та доп. – Л. : Апріорі, 2017. – Кн.1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка . – 

567с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн.- Кн..1: Вступ до 

аналітичної економії. Макроекономіка / Авт.кол.: С.Панчишин,  П.Островерх, Г.Стеблій та ін..- 

4-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2013.- 723 с. 

3. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник // За ред. С.Панчишина, і 

П.Островерха. Книга 2. – К. : Знання, 2010. – 440с. 

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Макроекономіка. –  Львів.: Просвіта, 1997. 

5. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2006. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке стагфляція? 

2. Назвіть наслідки збурення сукупного попиту? 

3. Що таке збурення пропозиції?Наведіть приклади такого збурення у світовій економіці.  

4. У чому полягає суть ефекту храповика? 
 

Тестові завдання 

1. Складовими сукупного попиту є: 

А) споживчі видатки; 

Б) валові інвестиції; 

В) державні закупівлі; 

Г)  усі відповіді правильні. 

2. Ефект храповика пов’язаний з: 

А) ефектом майна; 

Б) ефектом процентної ставки; 

В) ефектом чистого експорту; 

Г)  негнучкими цінами на товари та ресурси. 

3. Подвійна рівновага (короткострокова і довгострокова) може досягатися в економіці лише 

за умов: 

А) відсутності інфляції; 

Б) повної зайнятості; 

В) високого рівня продуктивності праці; 

Г)  прогресивної технології виробництва. 

4. Що є наслідком збурення пропозиції? 

А) зменшення обсягу виробництва; 

Б)  зниження рівня цін; 

В) зниження витрат виробництва; 

Г)  переміщення кривої короткострокової сукупної пропозиції вправо. 

5. Яку економіку називають «перегрітою»? 

А) яка вийшла за межі потенційного обсягу виробництва; 

Б)  у якій номінальний ВВП перевищує реальний; 

В) у якій високий темп інфляції; 

Г)  правильна відповідь не наведена. 

6. Що є характерним для перегрітої економіки? 

А) високий рівень виробництва; 

Б)  високий рівень зайнятості; 

В) високий рівень цін; 

Г)  усі відповіді правильні. 

7. Що є характерним для стагфляції? 

А) обсяг виробництва зростає, а рівень цін знижується; 

Б)  обсяг виробництва знижується, а рівень цін зростає; 

В) обсяг виробництва та рівень цін зростають; 

Г)  обсяг виробництва та рівень цін знижується. 

8. Довгострокова макроекономічна рівновага означає, що кількість товару, яку бажають і 

спроможні придбати покупці, дорівнює: 

А) номінальному ВВП; 
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Б) реальному ВВП; 

В) потенційному ВВП; 

Г) ВВП-дефлятору. 

 

Самостійна  робота № 5 

Тема 5. Грошовий ринок 
Зміст самостійної роботи 

На  самостійне  вивчення  виносяться  такі  питання: 

1. Механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку, порушеної зростанням доходу. 

Студент повинен уміти зобразити належну графічну модель грошового ринку і пояснити її. 

2. Механізм відновлення рівноваги на грошовому ринку, порушеної збільшенням грошової 

бази. 

Студент повинен уміти зобразити належну графічну модель грошового ринку і пояснити її. 

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ С.М. 

Панчишин , П.І. Островерх, І.В.Грабинська та ін..;  за ред. С.М. Панчишина, П.І. 

Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Л. : Апріорі, 2017. – Кн.1: Вступ до 

аналітичної економії. Макроекономіка . – 567с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн.- Кн..1: 

Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / Авт.кол.: С.Панчишин,  П.Островерх, 

Г.Стеблій та ін..- 4-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2013.- 723 с. 

3. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум. Навчальний посібник. – 

Львів: “Магнолія плюс”, 2005. 

4. Мікроекономіка і  макроекономіка: Підручник / За заг. ред. С. Будаговської. – К.: 

Основи, 2005.  

Питання для самоконтролю 

1. Що таке грошова база? 

2. Які чинники впливають на грошову пропозицію? 

3. Що таке операційний попит на гроші?  

4. Як Ви розумієте попит на гроші як активи? 
 

Тестові завдання 

1.Гроші для угод або операцій охоплюють: 

А) монети; 

Б)  паперові гроші; 

В) поточні рахунки; 

Г)  усі відповіді правильні. 

2. Гроші як активи охоплюють: 

А) монети; 

Б)  паперові гроші; 

В) поточні рахунки; 

Г)  строкові депозити. 

3. Попит на гроші для угод: 

А) прямо пропорційно залежить від відсоткової ставки; 

Б)  обернено пропорційно залежить від відсоткової ставки; 

В) не залежить від відсоткової ставки; 

Г)  визначається центральним банком. 

4. Попит на гроші як активи: 

А) прямо пропорційно залежить від відсоткової ставки; 

Б)  обернено пропорційно залежить від відсоткової ставки; 

В) не залежить від відсоткової ставки; 

Г)  визначається центральним банком. 

5. Пропозиція грошей: 

А) прямо пропорційно залежить від відсоткової ставки; 

Б)  обернено пропорційно залежить від відсоткової ставки; 
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В) не залежить від відсоткової ставки; 

Г)  визначається центральним банком. 

6. Що є альтернативною вартістю нагромадження грошей? 

А) номінальна відсоткова ставка; 

Б) реальна відсоткова ставка; 

В) темп інфляції; 

Г)  облікова ставка. 

7. Грошовий агрегат М1 включає: 

А) готівкові гроші поза банком; 

Б)  кошти на розрахункових рахунках; 

В) кошти на поточних рахунках; 

Г)  усі відповіді правильні. 

8. Грошовий агрегат М2 включає: 

А) готівкові гроші поза банком; 

Б)  кошти на розрахункових і поточних рахунках; 

В) термінові рахунки; 

Г)  усі відповіді правильні. 

 

Самостійна  робота № 6 

Тема 6. Інфляційний механізм 
Зміст самостійної роботи 

На  самостійне  вивчення  виносяться  такі  питання: 

1. Очікувана і неочікувана інфляція. 

Студент повинен розуміти різницю між цими видами інфляції та вказати їх вплив  на  

економічний розвиток. 

2. Наслідки інфляції.  

Студент повинен уміти перерахувати основні негативні наслідки кожного з видів інфляції та 

вказати можливі методи їх запобігання. 
 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн.- Кн..1: 

Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / Авт.кол.: С.Панчишин,  П.Островерх, 

Г.Стеблій та ін..- 4-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2013.- 723 с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник // За ред. 

С.Панчишина, і П.Островерха. Книга 2. – К. : Знання, 2010. – 440с. 

3. Базилевич  В.Д., Базилевич К.С., Баластрик  Л.О. Макроекономіка:     Підручник / За 

ред. В.Д. Базидевича. – К.: Знання, 2007. 

4. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.  

5. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. – К .:  Основи, 1996. Економічна теорія: макро- 

і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2001.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Які види інфляції відносять до очікуваної? 

2. Які види інфляції відносять до неочікуваної? 

3. Назвіть негативні наслідки інфляції на економічний розвиток?  

4. Що таке індексація? 
 

Тестові завдання 

1. Підвищення загального рівня цін в економіці протягом певного періоду часу: 

А) індексація; 

Б) інфляція; 

В) інвестування; 

Г) інфлювання.   

2. Яке підвищення цін є показником інфляції? 

А) підвищення цін на окремі товари в міру покращення їх якості; 

Б) підвищення цін на продукцію, внаслідок зміни її асортименту; 
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В) підвищення загального рівня цін; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

3. Зростання індексу цін у поточному періоді у порівнянні з його величиною у базовому 

періоді визначає: 

А) рівень інфляції; 

Б) рівень дефляції; 

В) рівень стагфляції; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

4. Зниження загального рівня цін в економіці — це: 

А) інфляція; 

Б) дефляція; 

В) стагфляція; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

5. Щоб підрахувати кількість років, необхідних для подвоєння рівня цін, необхідно розділити 

на щорічний рівень інфляції число: 

А) 60; 

Б) 70; 

В) 80; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

6. За темпами росту цін розрізняють інфляцію: 

А) помірну; 

Б) галопуючу; 

В) гіперінфляцію; 

Г) усі відповіді правильні.   

7. Яка інфляція є наслідком незапланованих змін в економіці? 

А) очікувана; 

Б) неочікувана; 

В) передбачувана; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

8. Різке падіння попиту у населення в надії на швидке зниження цін: 

А) ефект «Пігу»; 

Б) ефект відсоткової ставки; 

В) ефект заміщення; 

Г) ефект доходу.   

 

Самостійна  робота № 7 

Тема 7.  Споживання домогосподарств 
Зміст самостійної роботи 

 На  самостійне  вивчення  виносяться  такі  питання: 

1. Модель економічного кругообігу у приватній закритій економіці. 

Студент повинен уміти зобразити схемою модель економічного кругообігу з визначенням 

основних суб'єктів у приватній закритій економіці. 

2. Переміщення доходів у часі. 

Студент повинен знати суть методу дисконтування та вміти застосовувати його на 

практиці. 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: 

Альтернативи, 2001.  

2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Макроекономіка. – Львів.: Просвіта, 1997. 

3. Макроекономіка: Навч. посібник / за заг.ред. Гупала О.Г. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. 

4. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та   

С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2001.  

5. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2006. 

 

Питання для самоконтролю 
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1. Які доходи отримують домогосподарства, продаючи на ринку свої економічні ресурси? 

2. Що включають споживчі витрати домогосподарств? 

3. Хто виступає суб’єктами приватної закритої економіки?  

4. У чому полягає суть методу дисконтування? 
 

Тестові завдання 

1. Основними складовими споживання є: 

А) предмети поточного вжитку; 

Б) товари тривалого використання; 

В) послуги; 

Г)  усі відповіді правильні. 

2. Частина безподаткового доходу, яка не йде на споживання: 

А) інвестиції; 

Б) заощадження; 

В) амортизація; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

3. Видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людей: 

А) інвестиції; 

Б) заощадження; 

В) амортизація; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

4. Вкажіть причину, через яку цінність грошової одиниці у майбутньому є меншою, ніж 

сьогодні: 

А) відсоток, який можна заробити на заощадженнях; 

Б) ризик неповернення позики; 

В) інфляція; 

Г)  усі відповіді правильні. 

5. Методика, за допомогою якої відбувається зведення майбутнього доходу до поточної 

вартості: 

А) дефлювання; 

Б) інфлювання; 

В) дисконтування; 

Г)  девальвація. 

6. Володіння багатьма різними активами з метою зниження загального ступеня ризику: 

А) диверсифікація; 

Б) девальвація; 

В) дефлювання; 

Г) диференціація. 

7. Поточний дохід домогосподарства можуть перемістити у майбутнє споживання за 

допомогою: 

А) заощадження; 

Б) позики; 

В) дефлювання; 

Г)  амортизації. 

8. Майбутній дохід домогосподарства можуть перемістити у поточне споживання за 

допомогою: 

А) позики; 

Б) заощадження; 

В) амортизації; 

Г) інвестування. 

 

 

Самостійна  робота № 8 

Тема 8. Приватні інвестиції 
Зміст самостійної роботи 

На  самостійне  вивчення  виносяться  такі  питання: 
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1. Джерела інвестицій. 

Студент повинен уміти розрізняти внутрішні та зовнішні джерела інвестування національної 

економіки та показати їх роль на прикладі конкретних статистичних даних. 

2. Заощадження та інвестиції. 

Студент повинен уміти проаналізувати взаємозв'язок між заощадженнями та інвестиціями в 

економічній системі та охарактеризувати його на прикладі вітчизняної економіки.  

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн.- Кн..1: 

Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / Авт.кол.: С.Панчишин,  П.Островерх, 

Г.Стеблій та ін..- 4-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2013.- 723 с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник // За ред. 

С.Панчишина, і П.Островерха. Книга 2. – К. : Знання, 2010. – 440с. 

3. Базилевич  В.Д., Базилевич К.С., Баластрик  Л.О. Макроекономіка:     Підручник / За 

ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. 

4. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.  

5. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. – К .:  Основи, 1996.Економічна теорія: макро- і 

мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: Альтернативи, 2001.  
 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке іноземні інвестиції? 

2. Як впливає інвестиційний клімат в країні на величину внутрішніх та іноземних 

інвестицій? 

3. Який зв’язок існує між заощадженнями та інвестиціями?  

4. Які чинники впливають на величину інвестицій? 
 

Тестові завдання 

1. Грошові, майнові, інтелектуальні цінності, які вкладаються в об’єкти підприємницької та 

інших видів діяльності з метою отримання прибутку: 

А) інвестиції; 

Б) економічні ресурси; 

В) трансфери; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

2. Інвестиції здійснюються в: 

А) основний капітал; 

Б) житлове будівництво; 

В) запаси; 

Г) усі відповіді правильні. 

3. Об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути: 

А) майно; 

Б) цінні папери; 

В) науково-технічна продукція; 

Г) усі відповіді правильні. 

4. Суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути: 

А) фізичні особи; 

Б) юридичні особи; 

В) держава; 

Г) усі відповіді правильні. 

5. Інвестори виступають в ролі: 

А) вкладників; 

Б) покупців; 

В) кредиторів; 

Г) усі відповіді правильні. 

6. Вкладання коштів у вітчизняні об’єкти інвестування: 

А) внутрішні інвестиції; 

Б) зовнішні інвестиції; 

В) вивезення капіталу; 
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Г) правильна відповідь не наведена. 

7. Джерелом інвестицій є: 

А) заощадження домогосподарств; 

Б) заощадження фірм; 

В) державні заощадження; 

Г) усі відповіді правильні. 

8. Невідсотковим чинником інвестицій є: 

А) податки на бізнес; 

Б) сподівання щодо майбутніх прибутків; 

В) технологічні зміни; 

Г) усі відповіді правильні. 

 

Самостійна  робота № 9 

Тема 9. Сукупні витрати і ВВП 
Зміст самостійної роботи 

 
На  самостійне  вивчення  виносяться  такі  питання: 

1. Рецесійний розрив. 

Студент повинен уміти зобразити графічну модель рецесійного розриву та записати відповідну 

формулу. 

2. Інфляційний розрив. 

Студент повинен уміти зобразити графічну модель рецесійного розриву та записати відповідну 

формулу. 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ С.М. Панчишин, 

П.І. Островерх, І.В.Грабинська та ін..;  за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. – 3-тє вид., 

виправл. та доп. – Л. : Апріорі, 2017. – Кн.1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка . – 

567с. 

2. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум. Навчальний посібник. – Львів: 

“Магнолія плюс”, 2005. 

3. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003.  

4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Макроекономіка: Пер. з анг. С.М. Панчишина. – Львів.: Просвіта, 

1998. 

5. Мікроекономіка і  макроекономіка: Підручник / За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 2003.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке рецесія?Коли виникає рецесійний розрив? 

2. Яка відмінність між потенційним та фактичним ВВП? 

3. За якою формулою обчислюється інфляційний розрив?  

4. Усунення інфляційного розриву вимагає збільшення чи зменшення номінального ВВП? 
 

Тестові завдання 

1. За яких умов виникає рецесійний розрив в економіці? 

А) за неповної зайнятості; 

Б) за наявності інфляції; 

В) за надмірного державного втручання в економіку; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

2. За яких умов виникає інфляційний розрив в економіці? 

А) за неповної зайнятості; 

Б) за підвищення загального рівня цін; 

В) за надмірного державного втручання в економіку; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

3. Величина, на яку фактичні сукупні витрати повинні початково збільшитись, щоб 

забезпечити досягнення потенційного ВВП:  

А) рецесійний розрив;  
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Б) інфляційний розрив; 

В) ВВП-розрив; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

4. Величина, на яку фактичні сукупні витрати повинні початково зменшитись, щоб 

забезпечити досягнення потенційного ВВП:  

А) рецесійний розрив;  

Б) інфляційний розрив; 

В) ВВП-розрив; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

5. Усунення інфляційного розриву спричиняє: 

А) зменшення номінального ВВП; 

Б) зменшення реального ВВП; 

В) зменшення потенційного ВВП; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

6. Число, на яке треба помножити зміни в запланованих інвестиціях, щоб визначити зміни в 

сукупному обсязі виробництва: 

А) мультиплікатор грошей; 

Б)  депозитний мультиплікатор; 

В) мультиплікатор витрат; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

7. ВВП за  умови повної зайнятості ресурсів: 

А) реальний ВВП; 

Б)  номінальний ВВП; 

В) ВВП - дефлятор; 

Г)  потенційний ВВП. 

8. ВВП-розрив — це : 

А) різниця між номінальним та реальним ВВП; 

Б)  різниця між реальним і номінальним ВВП; 

В) різниця між потенційним та фактичним ВВП; 

Г)  правильна відповідь не наведена.  
 

Самостійна  робота № 10 

Тема 10. Економічна динаміка 
Зміст самостійної роботи 

На  самостійне  вивчення  виносяться  такі  питання: 

1. Характеристика фаз економічного циклу.  

Студент повинен уміти зобразити графічну модель циклічних коливань в економіці, показати на 

ній основні фази ділового циклу та охарактеризувати кожну з них.  

2. Основні теорії економічного циклу. 

Студент повинен знати основні підходи до визначення причин економічних коливань з точки зору 

відомих вчених-економістів. 

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн.- Кн..1: Вступ 

до аналітичної економії. Макроекономіка / Авт.кол.: С.Панчишин,  П.Островерх, Г.Стеблій 

та ін..- 4-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2013.- 723 с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник // За ред. С.Панчишина, 

і П.Островерха. Книга 2. – К. : Знання, 2010. – 440с. 

3. Базилевич  В.Д., Базилевич К.С., Баластрик  Л.О. Макроекономіка:     Підручник / За ред. 

В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. 

4. Макроекономіка: Навч. посібник / за заг.ред. Гупала О.Г. – К.: «Хай-Тек Прес», 2010. 

5. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2006. 

Питання для самоконтролю 

1. Які існують внутрішні та зовнішні причини циклічних коливань в економіці? 
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2. Назвіть чотири основні фази економічного циклу? 

3. За допомогою яких макроекономічних показників можна визначити фазу циклу, у якій 

перебуває економіка країни?  

4. Хто з відомих науковців зробив найбільший внесок у розвиток теорії економічних 

циклів? 
 

Тестові завдання 

1. Послідовність піднесень і спадів економічної активності протягом кількох років: 

А) відтворення; 

Б) економічне зростання; 

В) економічний цикл; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

2. На думку Фішера, причиною економічних коливань є: 

А) порушення у сфері грошового обігу; 

Б) динаміка нагромадження основного капіталу; 

В) науково-технічний прогрес; 

Г) динаміка ефективного попиту. 

3. На думку Туган-Барановського, причиною економічних коливань є: 

А) порушення у сфері грошового обігу; 

Б) динаміка нагромадження основного капіталу; 

В) науково-технічний прогрес; 

Г) динаміка ефективного попиту. 

4. На думку Шумпетера, причиною економічних коливань є: 

А) порушення у сфері грошового обігу; 

Б) динаміка нагромадження основного капіталу; 

В) науково-технічний прогрес; 

Г) динаміка ефективного попиту. 

5. На думку Кейнса, причиною економічних коливань є: 

А) порушення у сфері грошового обігу; 

Б) динаміка нагромадження основного капіталу; 

В) науково-технічний прогрес; 

Г) динаміка ефективного попиту. 

6. На думку Фрідмана, причиною економічних коливань є: 

А) нестабільність грошової пропозиції; 

Б) динаміка нагромадження основного капіталу; 

В) науково-технічний прогрес; 

Г) динаміка ефективного попиту. 

7. Довгохвильові цикли, тривалістю 40-60 років, спричинені змінами у технології 

виробництва: 

А) цикли Кондратьєва; 

Б) цикли Кузнєца; 

В) цикли Джаглера; 

Г) цикли Кітчіна. 

8. Економічні цикли тривалістю 15-20 років, спричинені зрушеннями у відтворювальній 

структурі виробництва: 

А) цикли Кондратьєва; 

Б) цикли Кузнєца; 

В) цикли Джаглера; 

Г) цикли Кітчіна. 

9. Економічні цикли тривалістю 7-11 років, спричинені взаємодією грошово-кредитних 

факторів: 

А) цикли Кондратьєва; 

Б) цикли Кузнєца; 

В) цикли Джаглера; 

Г) цикли Кітчіна. 
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10. Економічні цикли тривалістю 3-5 років, обумовлені динамікою запасів товарно-

матеріальних цінностей на підприємствах: 

А) цикли Кондратьєва; 

Б) цикли Кузнєца; 

В) цикли Джаглера; 

Г) цикли Кітчіна. 

 

Самостійна  робота № 11 

Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання 
Зміст самостійної роботи 

На  самостійне  вивчення  виносяться  такі  питання: 

1. Економічні функції держави. 

Студент повинен уміти назвати і охарактеризувати основні економічні функції держави у 

сучасній ринковій (змішаній) економіці загалом, а також в економіці України зокрема. 

2. Мультиплікатор збалансованого бюджету.  

Студент повинен розуміти сутність мультиплікатора збалансованого бюджету та вміти 

записати формулу для його обчислення. 

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Кулішов В.В. Макроекономіка: основи теорії і практикум. Навчальний посібник. – Львів: 

“Магнолія плюс”, 2005. 

2. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003.  

3. Мікроекономіка і  макроекономіка: Підручник / За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 

2003.  

4. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. – К: Либідь, 2001. 

5. Семюелсон П.,  Нордгауз В. Макроекономіка. – К.: Основи, 1995. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які Ви знаєте економічні функції держави? Які з них є особливо актуальними нині в 

Україні? 

2. Який інструмент державі вигідніше використовувати у ході здійснення 

макроекономічної політики: видатки чи податки? 

3. Як обчислюється мультиплікатор видатків та податків? Який мультиплікатор завжди 

має більше значення? 

4. Як обчислюється мультиплікатор збалансованого бюджету? 
 

Тестові завдання 

1. Яку функцію виконує уряд у моделі економічного кругообігу: 

А) здійснює закупівлю товарів та послуг; 

Б) збирає податки та здійснює трансферні платежі; 

В) надає суспільні блага; 

Г) усі відповіді правильні. 

2. Уряд впливає на параметри економічної рівноваги шляхом: 

А) зміни обсягу державних закупівель; 

Б) зміни величини трансферних платежів; 

В) зміни рівня оподаткування ; 

Г) усі відповіді правильні. 

3. З появою держави наявний дохід приватного сектору: 

А) зменшується на величину чистих податків; 

Б) збільшується на величину чистих податків; 

В) зменшується на величину трансферних платежів; 

Г) збільшується на величину трансферних платежів. 

4. З появою держави приватні заощадження: 

А) зменшуються на величину чистих податків; 

Б) збільшуються на величину чистих податків; 

В) зменшуються на величину трансферних платежів; 
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Г) збільшуються на величину трансферних платежів: 

5. Державні закупівлі – це: 

А) сума державних інвестицій та державного споживання; 

Б) різниця між державними інвестиціями та державним споживанням; 

В) різниця між державним споживанням та державними інвестиціями; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

6. Про який мультиплікатор йдеться, коли визначають зміну ВВП, якщо державні закупівлі 

та чисті податки зростають на однакову величину? 

А) мультиплікатор податків; 

Б) мультиплікатор витрат; 

В) мультиплікатор збалансованого бюджету; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

7. Як визначається мультиплікатор збалансованого бюджету? 

А) як сума мультиплікатора податків та мультиплікатора витрат; 

Б) як різниця між мультиплікатором витрат та мультиплікатором податків; 

В) як різниця між мультиплікатором податків та мультиплікатором витрат; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

8. Який мультиплікатор є завжди більший? 

А) мультиплікатор податків; 

Б) мультиплікатор витрат; 

В) мультиплікатор збалансованого бюджету; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

9. Мультиплікатор податків дорівнює: 

А) добутку мультиплікатора витрат та граничної схильності до споживання; 

Б) добутку мультиплікатора витрат та граничної схильності до заощадження;  

В) відношенню мультиплікатора витрат до граничної схильності до споживання; 

Г) відношенню мультиплікатора витрат до граничної схильності до заощадження. 

10. Який мультиплікатор є завжди менший? 

А) мультиплікатор податків; 

Б) мультиплікатор витрат; 

В) мультиплікатор збалансованого бюджету; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

 

Самостійна  робота № 12 

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність 
Зміст самостійної роботи 

На  самостійне  вивчення  виноситься  таке  питання: 

1. Валютні системи в розвитку. 

Студент повинен уміти назвати у хронологічному порядку основні валютні системи, періоди їх 

використання та визначальні принципи. 

2. Чинники, що впливають на чистий експорт. 

Студент повинен уміти назвати основні чинники, що впливають на експорт та імпорт та 

розрізняти їх прямий та опосередкований вплив. 

 

Джерела літератури до виконання самостійної роботи 

1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка: підручник : у 2 кн./ С.М. 

Панчишин , П.І. Островерх, І.В.Грабинська та ін..;  за ред. С.М. Панчишина, П.І. 

Островерха. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Л. : Апріорі, 2017. – Кн.1: Вступ до 

аналітичної економії. Макроекономіка . – 567с. 

2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч.посіб.: У 2 кн.- Кн..1: 

Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / Авт.кол.: С.Панчишин,  П.Островерх, 

Г.Стеблій та ін..- 4-те вид., випр. і доп.- К.: Знання, 2013.- 723 с. 

3. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник // За ред. 

С.Панчишина, і П.Островерха. Книга 2. – К. : Знання, 2010. – 440с. 

4. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.  

5. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. – К .:  Основи, 1996.  
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Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає суть системи золотого стандарту? 

2. Назвіть основні ознаки Бретон-Вудської валютної системи. 

3. Яка валютна система використовується зараз?Назвіть її принципи. 

4. Під впливом яких чинників змінюється чистий експорт? 
 

Тестові завдання 

1. За якої валютної системи існували фіксовані валютні курси, що встановлювалися на 

основі монетного паритету7 

А) золотого стандарту; 

Б) Бретон-Вудської; 

В) Ямайської; 

Г) Кінгстонської. 

2. За якої валютної системи лише американський долар міг обмінюватися на золото? 

А) золотого стандарту; 

Б) Бретон-Вудської; 

В) Ямайської; 

Г) Кінгстонської. 

3. За якої валютної системи паперові гроші втратили зв'язок з золотом і була запроваджена 

система плаваючих валютних курсів? 

А) золотого стандарту; 

Б) Бретон-Вудської; 

В) Ямайської; 

Г) Кінгстонської. 

4. Мультиплікатор витрат в умовах змішаної відкритої економіки враховує вилучення у 

вигляді: 

А) заощаджень; 

Б) податків; 

В) імпорту; 

Г) усі відповіді правильні. 

5. Рівень експорту — це: 

А) відношення обсягу експорту до ВВП, виражене у відсотках; 

Б) відношення ВВП до обсягу експорту, виражене у відсотках; 

В) добуток обсягу експорту і ВВП, виражений у відсотках; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

6. Рівень імпорту — це: 

А) відношення обсягу імпорту до ВВП, виражене у відсотках; 

Б) відношення ВВП до обсягу імпорту, виражене у відсотках; 

В) добуток обсягу імпорту і ВВП, виражений у відсотках; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

7. Питома вага окремих груп товарів у загальному обсязі продукції, що вивозиться за 

кордон: 

А) рівень експорту; 

Б) структура експорту; 

В) рівень імпорту; 

Г) структура імпорту. 

8. Чистий експорт—це: 

А) різниця між імпортом та експортом; 

Б) різниця між експортом та імпортом; 

В) сума експорту та імпорту; 

Г) відношення експорту до імпорту. 
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Самостійна робота студентів (СРС) 
До 5 

балів 

• розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

• опрацювання необхідних законів і нормативних матеріалів України під час розкриття 

питань; 

• повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та законів; 

• використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів періодичної 

преси щодо  останніх подій в економічній сфері в країні та за її межами; 

• посилання на опрацьовані джерела при висвітленні питань самостійної роботи 

5 балів 

• порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття двох 

пунктів, указаних вище (якщо вони  потрібні для вичерпного розкриття питання) 
4 бали 

• порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття трьох і 

більше з пунктів, указаних вище (якщо вони  потрібні для вичерпного розкриття 

питання); 

• робота студента малообгрунтована, неповна; 

• студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодичної преси; 

• студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському занятті; 

3 бали 

• робота студента малообгрунтована, неповна; 

• використані матеріали лише підручника; 

• студент не використав опрацьовані матеріали на семінарському занятті; 

2-1 бали 

• самостійна робота не виконана 0 
 


