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Теоретична частина 

 

Завдання 1. Доповнити: 

 

Приклад. Сукупність економічних суб’єктів і зв’язків між ними, яким 

притаманні ознаки цілісності в певних часових межах, - це ________________ 

 

Завдання 2. Зіставити поняття із визначенням. 

 

Приклад. 

1) макроекономічні показники 

А) сукупність показників послідовного і 

взаємопов’язаного опису найважливіших 

процесів в економіці 

2) система національних рахунків 

Б) узагальнюючі показники, що відображають 

складні та взаємопов’язані процеси, які 

відбуваються в економіці, вивчають динаміку 

економічного зростання 

3) економічна система 

В) сукупність економічних суб’єктів і зв’язків 

між ними, яким притаманні ознаки цілісності в 

певних часових межах 

4) методологія макроекономіки 
Г) система принципів, методів та способів 

пізнання економічних систем 

 

Завдання 3. Дати визначення понять 

 

Приклад: 

 Макроекономіка – це… 

 Сукупна пропозиція – це… 

 

Завдання 4. Розкрити суть питань: 

 

Приклад:  

1. Економічна система: суб’єкти і об’єкти  

2. Система національних рахунків 

 

Практична частина 

 

Завдання 5. Розв’язати задачу 

 



Приклад. Дано наступні макроекономічні показники: валовий випуск – 310 

млрд.грн., матеріальні витрати – 90 млрд.грн., ПДВ – 35 млрд.грн., інші 

продуктові податки – 10 млрд.грн., субсидії – 10 млрд.грн. Обчисліть ВВП за 

виробничим методом. 

 

 

Тести для самоконтролю знань 

1. Споживання – це: 

А) частина використовуваного доходу, яку відкладають на майбутнє. 

Б) видатки на придбання товарів і послуг для задоволення потреб людини.  

 

2. Гранична схильність до заощадження – це: 

А) відношення приросту споживання до приросту доходу. 

Б) величина додаткового заощадження, що спричинена додатковим доходом. 

 

3. Зведення майбутнього доходу до поточної вартості – це: 

А) кредитування 

Б) дисконтування 

 

4. Учнів, студентів, пенсіонерів відносять до: 

А) економічно активного населення 

Б) економічно неактивного населення 

В) всі відповіді невірні 

 

5. Якщо фактичне безробіття перевищує природній рівень на 1 

відсотковий пункт, то економіка недовиробляє Δy % від обсягу 

потенційного ВВП – це: 

А) Закон Рауля 

Б) Закон Максвелла 



В) Закон Оукена 

 

 
6. Даний графік є: 

А) кривою Безьє 

Б) кривою Лаффера 

В) кривою Гауса 

 

7. Середня схильність до заощаджень визначається як відношення:  

А) заощаджень до споживання 

Б) заощаджень до доходу кінцевого використання 

В) заощаджень до особистого доходу 

Г) заощаджень до приросту доходу кінцевого використання 

 

8. Урядова політика в галузі витрат та оподаткування називається: 

А) монетарною політикою 

Б) політикою розподілу доходів 

В) фіскальною політикою 

Г) політикою, заснованою на кількісній теорії грошей 

 



9. Однією з реальних проблем державного боргу є:  

А) зростання частки заощаджень за всіх рівнів доходу кінцевого використання 

Б) зростання стимулів підвищення ефективності виробництва 

В) відтік частини національного доходу за межі країни 

Г) зменшення диференціації у доходах населення.  

 

10. Якщо доходи перевищують видатки, то має місце -: 

А) профіцит 

Б) дефіцит 

В) борг 

Г) усі відповіді вірні 


