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Тема 1. Макроекономіка як наука 

1. Галузь економічної науки, яка вивчає закономірності функціонування національної 

економіки в цілому: 

А) політична економія; 

Б) макроекономіка; 

В) мікроекономіка; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

2. Ким був започаткований макроекономічний аналіз? 

А) Смітом; 

Б) Марксом; 

В) Кейнсом; 

Г) Туган-Барановським. 

3. Об'єктом макроекономіки є: 

А) економічні ресурси; 

Б) соціально-економічні потреби; 

В) економічна система; 

Г) попит та пропозиція. 

4. Суб'єктами макроекономіки є: 

А) домогосподарства; 

Б) фірми; 

В) держава; 

Г) усі відповіді правильні. 

5.  До складу національної економіки входять: 

А) домогосподарства та підприємства; 

Б) державні інституції та установи; 

В) інфраструктура та різноманітні активи; 

Г) усі відповіді правильні. 

6. Зв’язок між затратами та отриманими результатами характеризує: 

А) ефективність; 

Б) продуктивність; 

В) інтенсивність; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

7. Макроекономіку, що виконує прикладну функцію, називають: 

А) позитивною; 

Б) нормативною; 

В) макроекономічним аналізом; 

Г) правильна відповідь не наведена 

8. Макроекономіку, що виконує пізнавальну функцію, називають: 

А) позитивною; 

Б) нормативною; 

В) макроекономічним регулюванням; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

9. Методами макроекономіки є: 

А) метод моделювання; 

Б) метод експертних оцінок; 

В) метод статистичних оцінок; 

Г) усі відповіді правильні. 

10. Макроекономіка вивчає такі основні сфери: 

А) виробництво; 

Б) зайнятість та ціни; 

В) зовнішньоекономічні зв’язки; 

Г) усі відповіді правильні. 



11. Макроекономічна стабільність полягає у забезпеченні: 

А) економічного зростання; 

Б) повної зайнятості; 

В) стабільного рівня цін; 

Г) усі відповіді правильні. 

12. Макроекономічними інструментами, які використовує держава для проведення 

макроекономічної політики, є: 

А) податки та державні видатки; 

Б) квоти та субсидії; 

В) пропозиція грошей та облікова ставка; 

Г) усі відповіді правильні. 

13. Заходи уряду, спрямовані на досягнення макроекономічної стабільності через зміну 

державних видатків або рівня оподаткування: 

А) монетарна політика; 

Б) фіскальна політика; 

В) політика доходів; 

Г) зовнішньоекономічна політика. 

14. До показників потоку належить: 

А) майно особи; 

Б) державний борг; 

В) кількість безробітних в країні; 

Г) дефіцит бюджету.  

15. До показників запасу належить: 

А) державний борг; 

Б) обсяг інвестицій;  

В) дефіцит бюджету; 

Г) усі відповіді правильні. 

16. Змінні, виміряні у грошових одиницях, називають: 

А) номінальними; 

Б) реальними; 

В) вартісними; 

Г) відносними. 

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

А) номінальними; 

Б) реальними; 

В) вартісними; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

18. Поєднання окремих одиниць або даних в одну одиницю: 

А) агрегування; 

Б) аналіз; 

В) абстрагування; 

Г) аналогія. 

19. Макроекономічний аналіз був започаткований: 

А) на початку ХVІІІ ст.; 

Б) у середині ХІХ ст.; 

В) у 30-их роках ХХ ст.; 

Г) у 80-х ХVІІ ст. 

20. До позитивної економіки належить твердження: 

А) у 2008 році темп інфляції в Україні становив 16%; 

Б) скорочення рівня безробіття у короткостроковому періоді призводить до зростання темпу 

інфляції; 

В)  помірна інфляція не призводить до негативних наслідків в економіці; 

Г) усі відповіді правильні. 

 



Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. 
 

1.Система національного рахівництва дозволяє: 

А) виявити результати економічної діяльності на макрорівні; 

Б) з’ясувати процес утворення, розподілу та перерозподілу доходів в економіці; 

В) здійснити міжнародні порівняння макропоказників; 

Г) усі відповіді правильні.  

2. Який принцип не відповідає системі національного рахівництва? 

А) розмежування внутрішньої та національної економік; 

Б)  обмежена концепція матеріального виробництва; 

В)  безперервний кругооборот в економіці; 

Г)  тотожність між витратами на виробництво сукупного продукту та доходом від його реалізації. 

3. До резидентів країни належать: 

А) дипломати; 

Б) туристи та сезонні робітники; 

В) посольства іноземних держав; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

4. Сукупна ринкова вартість товарів і послуг, вироблених резидентами на економічній 

території країни  за певний період: 

А) валовий випуск; 

Б) валовий внутрішній продукт; 

В) валовий національний дохід; 

Г) сукупний суспільний продукт. 

5. Валовий випуск більший за валовий внутрішній продукт на: 

А) вартість проміжної продукції; 

Б) вартість кінцевої продукції; 

В) суму проміжної та кінцевої продукції; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

6. Яке співвідношення існує між ВВП та ВНД? 

А) ВВП є завжди більший; 

Б) ВНД є завжди більший; 

В) ВВП завжди дорівнює ВНД; 

Г) в одній країні може бути більшим ВВП, а в іншій — ВНД.  

7. Що відноситься до первинних доходів власників економічних ресурсів? 

А) дивіденди; 

Б)  рента; 

В) відсотки; 

Г) усі відповіді правильні. 

8. Показник валового внутрішнього продукту, обчислений за вирахуванням амортизації: 

А) валовий національний дохід;  

Б) чистий внутрішній продукт; 

В) чистий національний дохід; 

Г) чистий наявний національний дохід. 

9. Валовий національний дохід – це: 

А) ВВП з додаванням чистих первинних доходів, отриманих з інших країн; 

Б) ВВП за мінусом чистих первинних доходів, переданих іншим країнам; 

В) ВВП з додаванням сальдо чистих первинних доходів зовнішніх; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

10. Що відноситься до вторинних доходів домогосподарств? 

А) рента; 

Б) заробітна плата; 

В) пенсії; 

Г)  відсотки. 

11. Виплати з держбюджету на соціальні потреби: 



А) рента; 

Б)  дивіденди; 

В) трансфери; 

Г)  чисті відсотки. 

12. При обчисленні ВВП не враховуються: 

А) товари і послуги, призначені для проміжного споживання; 

Б) продаж уживаних речей ; 

В) фінансові операції; 

Г) усі відповіді правильні. 

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

А) реальний ВВП; 

Б)  номінальний ВВП; 

В) ВВП - дефлятор; 

Г)  потенційний ВВП. 

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

А) реальний ВВП; 

Б)  номінальний ВВП; 

В) ВВП - дефлятор; 

Г)  потенційний ВВП. 

15. 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.  

16. 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. 

17. 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. 

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

А) номінальним; 

Б)  реальним; 

В) потенційним; 

Г) фактичним. 

19. За методом кінцевого використання ВВП визначається: 

А) СВ+ВІ+ДВ+ЧЕ; 

Б)  СВ+ЧІ+ДЗ+ЧЕ; 

В) СВ+ВІ+ДЗ+ЧЕ 

Г)  правильна відповідь не наведена. 

20. Валовий випуск за вирахуванням матеріальних витрат становить: 

А) дохід; 

Б)  прибуток; 

В) додану вартість; 

Г)  рентабельність. 

 

Тема 3. Ринок праці 
 

1. Робоча сила — це: 

А) сума зайнятих та безробітних; 



Б)  різниця між зайнятими та незайнятими; 

В) різниця між зайнятими та безробітними 

Г)  сума зайнятих та незайнятих. 

2. Кого відносять до незайнятих: 

А) домогосподарок, студентів, пенсіонерів; 

Б)  усіх безробітних; 

В) тих, хто працює неповний робочий день; 

Г)  тимчасово звільнених. 

3. Рівень безробіття — це: 

А) відношення кількості безробітних до робочої сили, виражене у відсотках; 

Б)  відношення робочої сили до кількості безробітних, виражене у відсотках; 

В) відношення кількості безробітних до кількості зайнятих, виражене у відсотках 

Г)  сума кількості безробітних та незайнятих. 

4. Яке безробіття може дорівнювати нулю: 

А) фрикційне; 

Б)  структурне; 

В) природне; 

Г)  циклічне. 

5. Яке безробіття не може дорівнювати нулю:: 

А) фрикційне; 

Б)  структурне; 

В) природне; 

Г)  усі відповіді правильні. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Згідно з класичною теорією проблема безробіття розв’язується завдяки: 

А) державному втручанню; 

Б)  зниженню рівня мінімальної заробітної плати; 

В) механізму ринкового саморегулювання, зокрема гнучкості заробітної плати; 

Г)  виплатам допомоги по безробіттю. 

10. Кейнс вважав, що причиною безробіття є: 

А) надмірна величина мінімальної заробітної плати; 

Б)  недостатній сукупний попит; 

В) гнучкість заробітної плати; 

Г)  надмірне державне втручання. 

11. Згідно з якою теорією економіка може бути збалансованою при значному рівні безробіття 

та відчутних темпах інфляції ? 

А) марксистською; 



Б)  класичною; 

В) кейнсіанською; 

Г) монетаристською . 

12. Згідно з кейнсіанською теорією для подолання безробіття необхідно: 

А) забезпечити негнучкість заробітної плати; 

Б)  стимулювати сукупний попит; 

В) підвищити податки і знизити державні видатки; 

Г)  активізувати діяльність державних служб зайнятості. 

13. Добровільне безробіття згідно з класичною теорією виникає за умов: 

А) низької заробітної плати; 

Б)  високих трансферних платежів; 

В) високої мінімальної заробітної плати; 

Г)  правильна відповідь не наведена. 

14. Число Оукена: 

А) дорівнює 3; 

Б) дорівнює 2,5; 

В) дорівнює 3,5; 

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

15. Безробіття, що не призводить до негативних наслідків і не викликає загрози виникнення 

інфляції: 

А) фактичне; 

Б) циклічне; 

В) природне; 

Г) приховане. 

16. Ринок праці складається з : 

А) потенційного ринку; 

Б) циркулюючого ринку; 

В) внутріфірмового ринку; 

Г)  усі відповіді правильні. 

17. Ціна робочої сили — це : 

А) заробітна плата; 

Б) відсоткова ставка; 

В) рента; 

Г) прибуток. 

18. Заробітна плата є: 

А) трудовим доходом; 

Б) майновим доходом; 

В) трансферним платежем; 

Г) прибутком. 

19. Заробітна плата є: 

А) первинним доходом; 

Б) вторинним доходом; 

В) трансферним платежем; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

20. Продуктивність праці – це: 

А) кількість продукції, виробленої за одиницю часу; 

Б) кількість часу, необхідна на виготовлення одиниці продукції; 

В) витрати фізичної, розумової та нервової енергії за одиницю часу;  

 Г) правильна відповідь не наведена. 

 

 

Тема 4. Товарний ринок  
 

1. Покупцями продукції, виробленої національною економікою є:  



А) домогосподарства і фірми; 

Б) держава; 

В) іноземці; 

Г) усі відповіді правильні. 

2. Від’ємний нахил кривої сукупного попиту пояснюється: 

А) ефектом майна; 

Б) ефектом відсоткової ставки; 

В) ефектом чистого експорту; 

Г)  усі відповіді правильні. 

3. Складовими сукупного попиту є: 

А) споживчі видатки; 

Б) валові інвестиції; 

В) державні закупівлі; 

Г)  усі відповіді правильні. 

4. Що буде відбуватися, якщо споживачі очікують зростання темпів інфляції? 

А) крива АD переміститься ліворуч; 

Б) крива АD переміститься праворуч; 

В) крива АD переміщуватися не буде, а ми будемо рухатися вниз по кривій; 

Г) крива АD переміщуватися не буде, а ми будемо рухатися вгору по кривій. 

5. Що буде відбуватися, якщо вартість нерухомості, що знаходиться у власності 

домогосподарств, збільшиться? 

А) крива АD переміститься ліворуч; 

Б) крива АD переміститься праворуч; 

В) крива АD переміщуватися не буде, а ми будемо рухатися вниз по кривій; 

Г) крива АD переміщуватися не буде, а ми будемо рухатися вгору по кривій. 

6. Що буде відбуватися, якщо зросте рівень цін в економіці? 

А) крива АD переміститься ліворуч; 

Б) крива АD переміститься праворуч; 

В) крива АD переміщуватися не буде, а ми будемо рухатися вниз по кривій; 

Г) крива АD переміщуватися не буде, а ми будемо рухатися вгору по кривій. 

7. Що буде відбуватися, якщо знизиться курс гривні? 

А) крива АD переміститься ліворуч; 

Б) крива АD переміститься праворуч; 

В) крива АD переміщуватися не буде, а ми будемо рухатися вниз по кривій; 

Г) крива АD переміщуватися не буде, а ми будемо рухатися вгору по кривій. 

8. Обсяг національного продукту у довгостроковому періоді не залежить від: 

А) рівня цін; 

Б) обсягу капіталу; 

В) кількості праці; 

Г)  рівня технології виробництва. 

9. Реальний обсяг національного продукту, який економіка має намір закупити з метою 

задоволення своїх платоспроможних потреб: 

А) валовий випуск; 

Б) валовий внутрішній продукт; 

В) сукупний попит; 

Г)  сукупна пропозиція. 

10. Реальний обсяг національного продукту, який економіка пропонує для продажу з метою 

отримання прибутку: 

А) валовий випуск; 

Б) валовий внутрішній продукт; 

В) сукупний попит; 

Г)  сукупна пропозиція. 

11. У довгостроковому періоді крива сукупної пропозиції має вигляд: 

А) вертикальної лінії; 



Б) горизонтальної лінії; 

В) спадної лінії; 

Г)  висхідної лінії. 

12. Якому обсягу виробництва відповідає крива довгострокової сукупної пропозиції: 

А) номінальному ВВП; 

Б) реальному ВВП; 

В) потенційному ВВП; 

Г) ВВП-дефлятору. 

13. Якщо економіка перебуває на кейнсіанському відрізку кривої короткострокової сукупної 

пропозиції, то це означає, що: 

А) значна кількість ресурсів недовикористовується; 

Б) кількість ресурсів в економіці поступово вичерпується; 

В) існує значний дефіцит ресурсів в країні; 

Г)  правильна відповідь не наведена. 

14. На якому відрізку кривої короткострокової сукупної пропозиції розширення 

виробництва супроводжується зростанням цін? 

А) на кейнсіанському; 

Б) на висхідному; 

В) на класичному; 

Г)  усі відповіді правильні. 

15. На якому відрізку кривої короткострокової сукупної пропозиції економіка досягає 

максимальної потужності, а номінальний ВВП продовжує зростати за рахунок підвищення 

цін? 

А) на кейнсіанському; 

Б) на висхідному; 

В) на класичному; 

Г)  усі відповіді правильні. 

16. Що буде відбуватися при зростанні цін на економічні ресурси? 

А) крива короткострокової сукупної пропозиції переміститься вліво; 

Б) крива короткострокової сукупної пропозиції переміститься вправо; 

В) будемо рухатися вгору вздовж кривої короткострокової сукупної пропозиції; 

Г)  будемо рухатися вниз вздовж кривої короткострокової сукупної пропозиції. 

17. Що буде відбуватися, якщо в країні затвердять новий вищий рівень мінімальної 

заробітної плати? 

А) крива короткострокової сукупної пропозиції переміститься вліво; 

Б) крива короткострокової сукупної пропозиції переміститься вправо; 

В) крива довгострокової сукупної пропозиції переміститься вліво; 

Г)  крива довгострокової сукупної пропозиції переміститься вправо. 

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

спроможні придбати покупці, дорівнює: 

А) номінальному ВВП; 

Б) реальному ВВП; 

В) потенційному ВВП; 

Г) ВВП-дефлятору. 

19. 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. 

20. 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. 

 

Тема 5. Грошовий ринок 

  
1.Всезагальний еквівалент або загальновизнаний засіб платежу за товари та послуги: 

А) акція; 

Б) облігація; 

В) гроші; 

Г) вексель. 

2.Безготівкові гроші – це:  

А) банківські депозити; 

Б)  чеки; 

В) кредитні картки; 

Г) усі відповіді правильні. 

3.Абсолютно ліквідними є: 

А) готівкові гроші; 

Б)  безготівкові гроші; 

В)  цінні папери; 

Г)  правильна відповідь не наведена. 

4.Функцією грошей : 

А) міра вартості; 

Б)  засіб обігу; 

В) засіб нагромадження вартості; 

Г)  усі відповіді правильні. 

5. Грошовий агрегат М0 включає: 

А) готівкові гроші поза банком; 

Б)  кошти на розрахункових і поточних рахунках; 

В) термінові рахунки; 

Г)  усі відповіді правильні. 

6. Грошовий агрегат М1 включає: 

А) готівкові гроші поза банком; 

Б)  кошти на розрахункових рахунках; 

В) кошти на поточних рахунках; 

Г)  усі відповіді правильні. 

7. Грошовий агрегат М2 включає: 

А) готівкові гроші поза банком; 

Б)  кошти на розрахункових і поточних рахунках; 

В) термінові рахунки; 

Г)  усі відповіді правильні. 

8.Гроші для угод або операцій охоплюють: 

А) монети; 

Б)  паперові гроші; 

В) поточні рахунки; 

Г)  усі відповіді правильні. 

9. Гроші як активи охоплюють: 

А) монети; 

Б)  паперові гроші; 

В) поточні рахунки; 

Г)  строкові депозити. 

10. 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. 



11. 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. 

12. Пропозиція грошей: 

А) прямо пропорційно залежить від відсоткової ставки; 

Б)  обернено пропорційно залежить від відсоткової ставки; 

В) не залежить від відсоткової ставки; 

Г)  визначається центральним банком. 

13. Рівняння грошового обігу було виведене: 

А) Фішером; 

Б) Філіпсом ; 

В) Фрідманом; 

Г)  правильна відповідь не наведена. 

14. Рівняння грошового обігу Фішера: 

А) PV=MQ; 

Б)  MV=PQ; 

В) MP=VQ; 

Г)  правильна відповідь не наведена. 

15. Що є альтернативною вартістю нагромадження грошей? 

А) номінальна відсоткова ставка; 

Б) реальна відсоткова ставка; 

В) темп інфляції; 

Г)  облікова ставка. 

16. Як визначається реальна відсоткова ставка? 

А) різницею між номінальною відсотковою ставкою та темпом інфляції; 

Б)  різницею між темпом інфляції та номінальною відсотковою ставкою; 

В) сумою номінальної відсоткової ставки та темпу інфляції; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

17. Відсоткова ставка дорівнює: 

А) відношенню відсоткового доходу до ціни облігацій, вираженому у відсотках; 

Б) відношенню ціни облігацій до відсоткового доходу, вираженому у відсотках ; 

В) відношенню відсоткового доходу до облікової ставки, вираженому у відсотках; 

Г)  правильна відповідь не наведена. 

18. Які гроші не приносять банку відсотків? 

А) депозитні; 

Б)  резервні; 

В) кредитні; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

19. Здатність банківської системи на базі своїх депозитів створювати нові гроші, називають? 

А) ефектом заміщення; 

Б)  ефектом доходу; 

В) ефектом мультиплікатора; 

Г)  ефектом відсоткової ставки. 

20. Мультиплікатор грошей враховує вилучення у формі: 

А) резервів; 

Б)  готівки; 

В) резервів та готівки; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

 

Тема 6. Інфляційний механізм 

 
1. Зниження загального рівня цін в економіці — це: 



А) інфляція; 

Б) дефляція; 

В) стагфляція; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

2. Інфляція, що супроводжується стрімким стрибкоподібним підвищенням цін у межах 10-

200% за рік: 

А) помірна; 

Б) галопуюча; 

В) гіперінфляція; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

3. Для помірної інфляції характерні темпи росту цін за рік не більш як: 

А) 5%; 

Б) 10%; 

В) 15%; 

Г) 20%.   

4. Для якого виду інфляції характерною є тимчасовість, швидкий розвиток і швидка 

стабілізація: 

А) класичної; 

Б) сучасної; 

В) хронічної; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

5. При якій інфляції відносні ціни товарів залишаються стабільними, а змінюються лише 

абсолютні ціни: 

А) збалансованій; 

Б) незбалансованій; 

В) інерційній; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

6. Яка інфляція є наслідком незапланованих змін в економіці? 

А) очікувана; 

Б) неочікувана; 

В) передбачувана; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

7. Яка інфляція є характерною для ринкової економіки і діє в умовах вільних цін: 

А) відкрита; 

Б) прихована; 

В) подавлена; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

8. Яку інфляцію викликає надлишок грошей чи доходів в економіці? 

А) інфляцію попиту; 

Б) інфляцію пропозиції; 

В) інфляцію витрат; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

9. При інфляції попиту: 

А) крива сукупного попиту переміщується ліворуч; 

Б) крива сукупного попиту переміщується праворуч; 

В) ми рухаємося вгору вздовж кривої сукупного попиту; 

Г) ми рухаємося вниз вздовж кривої сукупного попиту.   

10. Зростання цін внаслідок збільшення витрат виробництва є характерним для: 

А) інфляції попиту; 

Б) інфляції пропозиції; 

В) інерційної інфляції; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

11. При інфляції пропозиції: 

А) крива сукупної пропозиції переміщується ліворуч; 



Б) крива сукупної пропозиції переміщується праворуч; 

В) ми рухаємося вгору вздовж кривої сукупної пропозиції; 

Г) ми рухаємося вниз вздовж кривої сукупної пропозиції.   

12. На думку Кейнса, причиною інфляції є: 

А) надмірне збільшення грошової маси; 

Б) зростання витрат виробництва; 

В) надмірний сукупний попит; 

Г) надмірне державне втручання у процес ціноутворення.   

13. Заміна старих грошових знаків новими: 

А) нуліфікація; 

Б) дезінфляція; 

В) індексація; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

14. Метод «шокової терапії» — це  метод боротьби з інфляцією, який передбачає: 

А) скорочення витрат на соціальні програми; 

Б) введення дорогого кредиту; 

В) зміну податкових ставок; 

Г) усі відповіді правильні.   

15. Пропорційне збільшення номінальних доходів населення відповідно до темпу зростання 

інфляції: 

А) нуліфікація; 

Б) дезінфляція; 

В) індексація; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

16. На думку монетаристів, основою антиінфляційної політики є дотримання рівності між : 

А) темпом зростання пропозиції грошей та темпом економічного зростання; 

Б) темпом зростання пропозиції грошей та рівнем безробіття; 

В) темпом інфляції та темпом економічного зростання; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

17. Хто вперше зобразив залежність між зміною ставок номінальної заробітної плати і 

фактичним рівнем безробіття? 

А) Фрідман; 

Б) Філіпс; 

В) Фішер; 

Г) правильна відповідь не наведена.   

18. Яка залежність між темпом інфляції та рівнем безробіття простежується у 

короткостроковому періоді? 

А) прямо пропорційна; 

Б) обернено пропорційна; 

В) не існує залежності; 

Г) може бути різною в різних економічних системах.   

19. Яка залежність між темпом інфляції та рівнем безробіття простежується у 

довгостроковому періоді? 

А) прямо пропорційна; 

Б) обернено пропорційна; 

В) не існує залежності; 

Г) може бути різною в різних економічних системах.   

20. У довгостроковому періоді крива Філіпса має вигляд: 

А) вертикальної лінії; 

Б) спадної кривої; 

В) висхідної кривої; 

Г) опуклої кривої.   

 

 



 

Тема 7. Споживання домогосподарств 
 

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. Від’ємні заощадження мають місце тоді, коли: 

А) беруться позики; 

Б) витрачаються попередні заощадження; 

В) споживання перевищує використовуваний дохід; 

Г)  усі відповіді правильні. 

4. У точці нульового заощадження: 

А) споживання перевищує безподатковий дохід; 

Б) безподатковий дохід перевищує споживання; 

В) споживання дорівнює безподатковому доходу; 

Г)  споживання не залежить від безподаткового доходу. 

5. Яку залежність між споживанням та безподатковим доходом відображає функція 

споживання? 

А) прямо пропорційну; 

Б)  обернено пропорційну; 

В) прямо пропорційну у короткостроковому періоді та обернено пропорційну у довгостроковому 

періоді; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

6. У точці перетину функції споживання з бісектрисою: 

А) заощадження є від’ємні; 

Б) заощадження є додатні; 

В) заощадження дорівнюють нулю; 

Г) заощадження дорівнюють споживанню. 

7. Яку залежність між заощадженням та безподатковим доходом відображає функція 

заощадження? 

А) прямо пропорційну; 

Б)  обернено пропорційну; 

В) прямо пропорційну у короткостроковому періоді та обернено пропорційну у довгостроковому 

періоді; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

8. Величина додаткового споживання, яку спричиняє одна додаткова одиниця доходу: 

А) гранична схильність до споживання; 

Б) гранична схильність до заощадження; 

В) середня схильність до споживання; 

Г)  середня схильність до заощадження. 

9. Якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,8, то це означає, що з кожної 

додаткової гривні доходу на заощадження йде: 

А) 80 коп.; 

Б)  8 коп.; 

В) 20 коп.; 

Г)  2 коп. 

10. Величина додаткового заощадження, яку спричиняє одна додаткова одиниця доходу: 



А) гранична схильність до споживання; 

Б) гранична схильність до заощадження; 

В) середня схильність до споживання; 

Г)  середня схильність до заощадження. 

11. Частка або відсоток, яку займає споживання у безподатковому доході: 

А) гранична схильність до споживання; 

Б) гранична схильність до заощадження; 

В) середня схильність до споживання; 

Г)  середня схильність до заощадження. 

12. Частка або відсоток, яку займає заощадження у безподатковому доході: 

А) гранична схильність до споживання; 

Б) гранична схильність до заощадження; 

В) середня схильність до споживання; 

Г) середня схильність до заощадження. 

13. 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. 

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

вартості: 

А) дефлювання; 

Б) інфлювання; 

В) дисконтування; 

Г)  девальвація. 

15. Автономне споживання і заощадження не залежать від: 

А) рівня цін; 

Б) відсоткової ставки; 

В) безподаткового доходу; 

Г)  усі відповіді правильні. 

16. У національній економіці заощадниками виступають: 

А) домогосподарства; 

Б) фірми; 

В) держава; 

Г)  усі відповіді правильні. 

17. Недоходними чинниками споживання і заощадження є: 

А) зміни в оподаткуванні; 

Б) рівень цін; 

В) сподівання споживачів; 

Г)  усі відповіді правильні. 

18. Поточний дохід домогосподарства можуть перемістити у майбутнє споживання за 

допомогою: 

А) заощадження; 

Б) позики; 

В) дефлювання; 

Г)  амортизації. 

19. Гранична схильність до споживання (ГСС) дорівнює: 

А) ГСЗ+1; 

Б) ГСЗ-1; 

В) 1-ГСЗ; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

20. Згідно «головному психологічному закону» Кейнса зі збільшенням доходу величина 

споживання: 



А) зростає абсолютно, але скорочується відносно; 

Б) скорочується абсолютно, але зростає відносно; 

В) зростає абсолютно і відносно; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

  

Тема 8. Приватні інвестиції 

 
1. Інвестиції здійснюються в: 

А) основний капітал; 

Б) житлове будівництво; 

В) запаси; 

Г) усі відповіді правильні. 

2. Об’єктами інвестиційної діяльності можуть бути: 

А) майно; 

Б) цінні папери; 

В) науково-технічна продукція; 

Г) усі відповіді правильні. 

3. Суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути: 

А) фізичні особи; 

Б) юридичні особи; 

В) держава; 

Г) усі відповіді правильні. 

4. До чистих інвестицій відноситься: 

А) заміна зношеного верстата новим; 

Б) ремонт транспортного засобу; 

В) будівництво додаткового виробничого підрозділу; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

5. Форма вкладень, яка передбачає безпосередню участь інвестора у виборі об’єкта 

інвестування і вкладанні коштів та дає право власності та управління активами: 

А) прямі інвестиції; 

Б) непрямі інвестиції; 

В) портфельні інвестиції; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

6. Вкладання коштів у вітчизняні об’єкти інвестування: 

А) внутрішні інвестиції; 

Б) зовнішні інвестиції; 

В) вивезення капіталу; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

7. Інвестиції будуть прибутковими, якщо: 

А) очікувана норма чистого прибутку більша від відсоткової ставки; 

Б)  відсоткова ставка більша від очікуваної норми чистого прибутку; 

В) очікувана норма чистого прибутку дорівнює відсотковій ставці; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

8. Невідсотковим чинником інвестицій є: 

А) податки на бізнес; 

Б) сподівання щодо майбутніх прибутків; 

В) технологічні зміни; 

Г) усі відповіді правильні. 

9. Автономні інвестиції не залежать від: 

А) відсоткової ставки; 

Б) доходу; 

В) очікуваної норми чистого прибутку; 

Г) усі відповіді правильні. 

10. Між відсотковою ставкою та обсягом інвестицій: 



А) існує прямо пропорційна залежність; 

Б) існує обернено пропорційна залежність; 

В) не існує залежності; 

Г) існує прямо пропорційна залежність у короткостроковому періоді та обернено пропорційна 

залежність у довгостроковому періоді. 

11. Функція інвестицій – це крива, яка відображає залежність між обсягом інвестицій та: 

А) сукупним попитом; 

Б) відсотковою ставкою; 

В) рівнем цін; 

Г) темпом інфляції. 

12. Що буде відбуватися у результаті підвищення податкових ставок на бізнес? 

А) функція інвестицій переміститься ліворуч; 

Б) функція інвестицій переміститься праворуч; 

В) будемо рухатися вгору вздовж функції інвестицій; 

Г) будемо рухатися вниз вздовж функції інвестицій. 

13. Що буде відбуватися у результаті підвищення відсоткової ставки? 

А) функція інвестицій переміститься ліворуч; 

Б) функція інвестицій переміститься праворуч; 

В) будемо рухатися вгору вздовж функції інвестицій; 

Г) будемо рухатися вниз вздовж функції інвестицій. 

14. Виробнича структура інвестування відображає співвідношення між: 

А) обсягом інвестицій, що скеровується в кожну галузь; 

Б) активними і пасивними інвестиціями; 

В) вкладанням коштів у нове будівництво та у реконструкцію наявних підприємств; 

Г) між обсягами інвестування в різні регіони країни. 

15. Технологічна структура інвестування відображає співвідношення між: 

А) обсягом інвестицій, що скеровується в кожну галузь; 

Б) активними і пасивними інвестиціями; 

В) вкладанням коштів у нове будівництво та у реконструкцію наявних підприємств; 

Г) між обсягами інвестування в різні регіони країни. 

16. Відтворювальна структура інвестування відображає співвідношення між: 

А) обсягом інвестицій, що скеровується в кожну галузь; 

Б) активними і пасивними інвестиціями; 

В) вкладанням коштів у нове будівництво та у реконструкцію наявних підприємств; 

Г) між обсягами інвестування в різні регіони країни. 

17. Територіальна структура інвестування відображає співвідношення між: 

А) обсягом інвестицій, що скеровується в кожну галузь; 

Б) активними і пасивними інвестиціями; 

В) вкладанням коштів у нове будівництво та у реконструкцію наявних підприємств; 

Г) між обсягами інвестування в різні регіони країни. 

18. За ринково-орієнтованого типу інвестиційного процесу основна роль у процесі 

інвестування належить: 

А) державі; 

Б) крупним корпораціям; 

В)  комерційним банкам; 

Г) фондовому ринку. 

19. Програмно-орієнтований тип інвестиційного процесу є характерний для: 

А) США; 

Б) Франції; 

В) Японії; 

Г) Німеччини. 

20. Корпоративно-орієнтований тип інвестиційного процесу є характерний для: 

А) США; 

Б) Франції; 



В) Японії; 

Г) Німеччини. 

 

 

Тема 9. Сукупні витрати і валовий внутрішній продукт 
 

1. Сукупні витрати  в умовах приватної економіки закритого типу: 

А) СВ+ВІ+ДЗ+ЧЕ; 

Б) СВ+ВІ+ДЗ; 

В) СВ+ВІ; 

Г) СВ. 

2. У моделі «витрати-випуск» економічна рівновага — це рівновага між: 

А) фактичними сукупними витратами та номінальним ВВП; 

Б) запланованими сукупними витратами та номінальним ВВП; 

В) фактичними сукупними витратами та реальним ВВП; 

Г) запланованими сукупними витратами та реальним ВВП. 

3. Який вираз відповідає закону Сея: 

А) ВВП= СВ+ВІ; 

Б) ВВП >СВ+ВІ; 

В) ВВП< СВ+ВІ; 

Г) правильна відповідь не наведена.        

4. Якщо вся сума доходу, отриманого від реалізації ВВП, йде на його закупівлю, то: 

А) ВВП= СВ+ВІ; 

Б) ВВП >СВ+ВІ; 

В) ВВП< СВ+ВІ; 

Г) правильна відповідь не наведена.        

5. Якщо не весь дохід, отриманий від реалізації ВВП, йде на його закупівлю, то: 

А) ВВП= СВ+ВІ; 

Б) ВВП >СВ+ВІ; 

В) ВВП< СВ+ВІ; 

Г) правильна відповідь не наведена.        

6. Якщо на закупівлю ВВП йде більше доходів, ніж отримано від його реалізації, то: 

А) ВВП= СВ+ВІ; 

Б) ВВП >СВ+ВІ; 

В) ВВП< СВ+ВІ; 

Г) правильна відповідь не наведена.        

7. Модель «витрати-випуск» —  це модель: 

А) кейнсіанська; 

Б) класична; 

В) монетаристська; 

Г) марксистська. 

8. Фактичні інвестиції — це : 

А) сума запланованих та незапланованих інвестицій; 

Б) сума валових та чистих інвестицій; 

В) різниця між незапланованими та запланованими інвестиціями; 

Г) різниця між валовими і чистими інвестиціями. 

9.  Витрати, які підприємства змушені здійснювати в товарні запаси: 

А) заплановані інвестиції; 

Б) незаплановані інвестиції; 

В) фактичні інвестиції; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

10. Незаплановані інвестиції бувають: 

А) додатними; 

Б) від’ємними; 



В) нульовими; 

Г) усі відповіді правильні. 

11. Які інвестиції виконують збалансовуючу роль в економіці? 

А) заплановані інвестиції; 

Б) незаплановані інвестиції; 

В) фактичні інвестиції; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

12. Вилученнями в економіці є: 

А) заощадження; 

Б) інвестиції; 

В) споживання; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

13. Ін’єкціями в економіці є: 

А) заощадження; 

Б) інвестиції; 

В) споживання; 

Г) усі відповіді правильні. 

14. Яке співвідношення існує між вилученнями та ін’єкціями: 

А) вилучення перевищують ін’єкції; 

Б) ін’єкції перевищують вилучення; 

В) вилучення дорівнюють ін’єкціям; 

Г) усі відповіді правильні. 

15. Ким вперше було  введено  поняття «мультиплікатор»? 

А) Каном; 

Б) Кейнсом; 

В) Кене; 

Г) Кантільйоном. 

16. Коли вперше було  введено  поняття «мультиплікатор»? 

А) у 1931 році; 

Б) у 1941 році; 

В) у 1951 році; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

17. 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. 

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

забезпечити досягнення потенційного ВВП:  

А) рецесійний розрив;  

Б) інфляційний розрив; 

В) ВВП-розрив; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

19. 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. 

20. Усунення інфляційного розриву спричиняє: 

А) зменшення номінального ВВП; 

Б) зменшення реального ВВП; 

В) зменшення потенційного ВВП; 



Г) правильна відповідь не наведена. 

 

 

 

 

Тема 9. Економічна динаміка 

 

 

1. Економічне зростання вимірюють: 

А) темпами зростання ВВП реального за певний проміжок часу; 

Б) темпами зростання ВВП номінального за певний проміжок часу; 

В) темпами зростання ВВП потенційного за певний проміжок часу; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

2. До чинників пропозиції, що забезпечують економічне зростання, належить: 

А) кількість та якість природних ресурсів; 

Б) кількість та якість трудових ресурсів; 

В) обсяг капіталу та технологія виробництва; 

Г) усі відповіді правильні. 

3. До соціокультурних та інституційних чинників економічного зростання відносять: 

А) сприятливу соціальну і культурну атмосферу в країні; 

Б) демократичність форми правління; 

В) обмежене державне втручання у підприємницьку діяльність; 

Г) усі відповіді правильні. 

4. До чинників попиту, що забезпечують економічне зростання, належить: 

А) низькі податки; 

Б) доступні кредити; 

В) високий рівень завантаження виробничих потужностей; 

Г) усі відповіді правильні. 

5. Графічно економічне зростання можна зобразити: 

А) переміщенням кривої сукупного попиту вправо; 

Б) переміщенням кривої виробничих можливостей вгору; 

В) переміщенням кривої сукупної пропозиції  вліво; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

6. За якого типу економічного зростання збільшення обсягів виробництва відбувається за 

рахунок залучення більшої кількості економічних ресурсів? 

А) екстенсивного; 

Б) інтенсивного; 

В) прогресивного; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

7. За якого типу економічного зростання збільшення обсягів виробництва відбувається за 

рахунок підвищення ефективності використання залучених ресурсів? 

А) екстенсивного; 

Б) інтенсивного; 

В) екстенсивного та  інтенсивного; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

8. Який тип економічного зростання існує у сучасній ринковій економіці? 

А) екстенсивний; 

Б) інтенсивний; 

В) екстенсивний та  інтенсивний з переважанням останнього; 

Г) інтенсивний та  екстенсивний з переважанням останнього. 

9. Індекс людського розвитку обчислюють міжнародні організації на основі: 

А) освітнього рівня населення; 

Б) середньої тривалості життя; 

В) подушного ВВП; 



Г) усі відповіді правильні. 

10. Недоліками ринкової економіки є: 

А) циклічність економічного розвитку; 

Б) безробіття; 

В) інфляція; 

Г) усі відповіді правильні. 

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

А) відтворення; 

Б) економічне зростання; 

В) економічний цикл; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. На думку Фрідмана, причиною економічних коливань є: 

А) нестабільність грошової пропозиції; 

Б) динаміка нагромадження основного капіталу; 

В) науково-технічний прогрес; 

Г) динаміка ефективного попиту. 

17. У короткостроковому періоді економічне зростання забезпечується завдяки: 

А) усуненню розриву між фактичним і потенційним ВВП; 

Б) усуненню розриву між номінальним і реальним ВВП; 

В) збільшенню потенційного ВВП; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

18. У довгостроковому періоді економічне зростання забезпечується завдяки: 

А) усуненню розриву між фактичним і потенційним ВВП; 

Б) усуненню розриву між номінальним і реальним ВВП; 

В) збільшенню потенційного ВВП; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

19. Від якого фактору залежить капіталоозброєність у моделі Солоу? 

А) запасу капіталу; 

Б) приросту населення; 

В) технічного прогресу; 

Г) усі відповіді правильні. 

20. Що є головним чинником зростання життєвого рівня населення у моделі Солоу? 

А) запас капіталу; 

Б) приріст населення; 



В) технічний прогрес; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

 

 

Тема 11. Держава в системі макроекономічного регулювання 

 
1. 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. 

2. Сукупні витрати у моделі змішаної закритої економіки: 

А) СВ+ВІ+ДЗ+ЧЕ; 

Б) СВ+ВІ+ДЗ; 

В) СВ+ВІ; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

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. 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. 

5. Цілеспрямована зміна державних витрат і доходів на основі урядових рішень з метою 

впливу на реальний обсяг виробництва, безробіття та інфляцію: 

А) дискреційна фіскальна політика; 

Б) автоматична фіскальна політика; 

В) недискреційна фіскальна політика; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

6. Стимулювальна фіскальна політика здійснюється шляхом: 

А) збільшення державних закупівель; 

Б) зниження податків; 

В) збільшення трансферних платежів; 

Г) усі відповіді правильні. 

7. Стримувальна фіскальна політика націлена на: 

А) збільшення обсягу інвестицій; 

Б) зменшення рівня безробіття; 

В) зменшення  темпу інфляції; 

Г) усі відповіді правильні. 

8. Заходи уряду, спрямовані на зниження рівня безробіття, темпу інфляції та досягнення 

природного обсягу виробництва через зміну державних видатків та рівня оподаткування: 

А) фіскальна політика; 

Б) монетарна політика; 

В) політика доходів; 

Г) зовнішньоекономічна політика. 

9. Чисті податки – це : 

А) різниця між податковими надходженнями та трансферними платежами; 

Б) різниця між трансферними платежами та податковими надходженнями; 

В) сума валових податків та трансферних платежів; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

10. Автономні податки не залежать від змін: 



А) у доході; 

Б) в інвестиціях; 

В) у трансферних платежах; 

Г) у рівні цін. 

11. 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. 

12. Який мультиплікатор є завжди більший? 

А) мультиплікатор податків; 

Б) мультиплікатор витрат; 

В) мультиплікатор збалансованого бюджету; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

13. 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. 

14. Державна політика, яка, шляхом встановлення певної системи податків і трансферів, 

забезпечує їм можливість виконувати стабілізаційну функцію в економіці автоматично: 

А) дискреційна фіскальна політика; 

Б) недискреційна фіскальна політика; 

В) монетарна політика; 

Г) політика доходів. 

15. Співвідношення між державними доходами і державними видатками: 

А) бюджетний дефіцит; 

Б) бюджетний профіцит; 

В) державний бюджет; 

Г) державний борг. 

16. Чому дорівнює бюджетне сальдо: 

А) сумі чистих податків та державних закупівель; 

Б) різниці між чистими податками та державними закупівлями; 

В) різниці між державними закупівлями та чистими податками; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

17. Бюджетне сальдо буває: 

А) фактичне; 

Б) потенційне; 

В) циклічне; 

Г) усі відповіді правильні. 

18. Державний борг — це: 

А) сума всіх дефіцитів за вирахуванням надлишків бюджету; 

Б) сума всіх надлишків за вирахуванням дефіцитів бюджету; 

В) сума всіх дефіцитів та надлишків бюджету; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

19. Методом збалансування державного бюджету є: 

А) збільшення податків; 

Б) додаткова емісія грошей; 

В) позики уряду; 

Г) усі відповіді є правильні. 

20. Яка існує концепція збалансування державного бюджету? 

А) збалансування бюджету на щорічній основі; 

Б) збалансування бюджету на циклічній основі; 

В) концепція функціональних фінансів; 



Г) усі відповіді правильні. 

21. Яка крива відображає зв'язок між податковими ставками і податковими 

надходженнями? 

А) Лаффера; 

Б) Лоренца; 

В) Філіпса; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

22. Державна політика, націлена на регулювання обсягу грошової пропозиції для стабілізації 

економіки: 

А) монетарна політика; 

Б) фіскальна політика; 

В) політика доходів; 

Г) зовнішньоекономічна політика. 

23. Політика «дешевих грошей» проводиться, коли: 

А) центральний банк скуповує цінні папери; 

Б) центральний банк продає цінні папери; 

В) центральний банк збільшує резервну норму; 

Г) центральний банк збільшує облікову ставку. 

24. Знижуючи норму резервування центральний банк проводить: 

А) політику «дорогих грошей»; 

Б) експансіоністську політику; 

В) дискреційну фіскальну політику; 

Г) автоматичну фіскальну політику. 

25. Якщо центральний банк призначає високу облікову ставку, то він проводить: 

А) політику «дорогих грошей»; 

Б) експансіоністську політику; 

В) дискреційну фіскальну політику; 

Г) автоматичну фіскальну політику. 

 

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність 
 

1. Міжнародний рух капіталів здійснюється у формі: 

А) прямих інвестицій; 

Б) портфельних інвестицій; 

В) кредитів; 

Г) усі відповіді правильні. 

2. Які інвестиції забезпечують інвестору управлінський контроль над об’єктом 

інвестування? 

А) прямі; 

Б) портфельні; 

В) чисті; 

Г) незаплановані. 

3. Які інвестиції не дають права інвестору управляти об’єктом інвестування? 

А) прямі; 

Б) портфельні; 

В) чисті; 

Г) незаплановані. 

4. Участь країни у міжнародному поділі праці визначається на основі: 

А) теорії порівняльних переваг; 

Б) теорії «невидимої руки»; 

В) теорії «регульованого ринку»; 

Г) теорії граничної корисності. 

5. Автором теорії порівняльних витрат в торгівлі є: 

А) Рікардо; 



Б) Сміт; 

В) Кейнс; 

Г) Монкретьєн. 

6. Порівняльні витрати — це:  

А) абсолютна вартість; 

Б) альтернативна вартість; 

В) додана вартість; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

7. Співвідношення між сумою надходжень реальних цінностей в країну і сумою їх вилучень з 

країни: 

А) державний бюджет; 

Б) торгівельний баланс; 

В) платіжний баланс; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

8. Рахунок поточних операцій включає: 

А) баланс товарів та послуг; 

Б) доходи від ресурсних послуг; 

В) поточні трансфери; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

9. Складовими платіжного балансу є: 

А) рахунок поточних операцій; 

Б) рахунок капітальних операцій; 

В) помилки та упущення; 

Г) усі відповіді правильні. 

10. Рахунок капітальних операцій відображає: 

А) рух капітальних трансферів; 

Б) рух прямих та портфельних інвестицій; 

В) рух кредитів; 

Г) усі відповіді правильні. 

11. Яка частина платіжного балансу відображає статистичні неточності, які виникають в 

результаті часових та вартісних розбіжностей: 

А) рахунок поточних операцій; 

Б) рахунок капітальних операцій; 

В) помилки та упущення; 

Г) офіційні резерви. 

12. Яка частина платіжного балансу виконує регулюючу роль і забезпечує збалансування 

надходжень і вилучень: 

А) рахунок поточних операцій; 

Б) рахунок капітальних операцій; 

В) помилки та упущення; 

Г) офіційні резерви. 

13. Ціна однієї валюти, виражена через певну кількість іншої валюти: 

А) валютний курс; 

Б) ліквідність; 

В) купівельна спроможність; 

Г)  абсолютна вартість. 

14. Якщо валютний курс змінюється під впливом попиту і пропозиції на валютному ринку, 

то це: 

А) вільний плаваючий валютний курс; 

Б) фіксований валютний курс; 

В) керований плаваючий валютний курс; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

15. Якщо коливання валютного курсу регулюється державою, то це: 

А) вільний плаваючий валютний курс; 



Б) фіксований валютний курс; 

В) керований плаваючий валютний курс; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

16. Якщо валютний курс держава підтримує на певному рівні або в межах валютного 

коридору, то це: 

А) вільний плаваючий валютний курс; 

Б) фіксований валютний курс; 

В) керований плаваючий валютний курс; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

17. В основі валютного курсу зараз лежить: 

А) паритет купівельної спроможності; 

Б) золотий вміст; 

В) монетний паритет; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

18. Чистий експорт—це: 

А) сума експорту та імпорту; 

Б) різниця між експортом та імпортом; 

В) різниця між імпортом та експортом; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

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

основі монетного паритету7 

А) золотого стандарту; 

Б) Бреттон-Вудської; 

В) Ямайської; 

Г) правильна відповідь не наведена. 

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

вигляді: 

А) заощаджень; 

Б) податків; 

В) імпорту; 

Г) усі відповіді правильні. 

 
 

 


