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БІЛЕТ №1 

 

Завдання 1. Вибрати тільки одну правильну відповідь (кожна вірна відповідь - 5 балів) 

1. Основні види доходів Адам Сміт поділяє на 

А) Зарплату, прибуток і ренту відповідно трьом факторам виробництва - праці, капіталу і 

землі 

Б) Зарплату, прибуток, ренту та відсоток на капітал 

В) Заробітну плату, підприємницький дохід, доході від капіталу та податки як дохід держави 

Г) Заробітну плату, прибуток, позичковий відсоток 

Д) Дивіденд, відсотки на капітал, торговий прибуток 

2. Натуральне господарство відрізняється від товарного тим, що 

А) В натуральному господарстві створюються екологічно чисті блага 

Б) Продукти натурального господарства не призначені для обміну 

В) В товарному виробництві створюються більш якісні блага 

Г) Продуктивність праці в натуральному господарстві завжди вище, ніж в товарному 

Д) В натуральному господарстві виробники не отримують прибутків 

3. Домашні господарства в ринковій економіці є 

А) Покупцями економічних ресурсів  Б) Власниками економічних ресурсів 

В) Виробниками товарів і послуг   Г) Споживачами економічних ресурсів 

Д) Продавцями товарів і послуг 

4. Якщо функція загальної корисності від споживання двох благ Х та У має вигляд  

TU (x,y) = 2Х
2
 + У, тоді гранична корисність блага Х дорівнює  

А) 8Х   Б) 2Х
2
   В) 2Х + У  Г) 6У   Д) 4Х 

5. Виробник збільшив витрати факторів виробництва на 50%, а обсяг виробництва при 

цьому зріс на 25 %. Це означає, що 

А) Діє закон спадної віддачі   Б) Фірма є монополістом на ринку 

В) Має місце спадний ефект масштабу  Г) Витрати фірми перевищують її дохід 

Д) Фірма отримує економічний прибуток 

6. Ринкова відсоткова ставка 

А) Встановлюється внаслідок взаємодії між попитом на позичкові кошти та їх пропозицією 

Б) Визначається центральним банком 

В) Відповідає граничному продукту капіталу в грошовому виразі  

Г) Залежить від загального обсягу заощаджень та інвестицій в економіці 

Д) Вірні всі відповіді 

7. Покращення якості земельної ділянки за рахунок додаткових витрат капіталу та 

праці (меліорація, культивація, іригація, покращення інфраструктури) створює  

А) Економічну ренту    Б) Абсолютну ренту    

В) Монопольну ренту    Г) Диференційну ренту І   

Д) Диференційну ренту ІІ 

8. Прикладом чистого суспільного блага є  

А) Національна оборона    Б) Міська філармонія   

В) Вища освіта      Г) Курси іноземної мови   

Д) Поїздка у міському автобусі  



9. Людина купує державні облігації країни А замість державних облігацій країни Б, 

хоча облігації країни А мають більшу ймовірність дефолту. Причиною цього рішення 

може бути 

А) Людина не сприймає зовнішньоекономічну політику країни Б 

Б) Уряд Б має більшу стабільність, ніж уряд А 

В) Облігації А приносять менший дохід, ніж облігації Б 

Г) Облігації А є більш прибутковими, ніж облігації Б 

Д) Облігації А є більш надійним фінансовим інструментом  

10. Під «ін'єкціями» в кейнсіанської моделі розуміються 

А) Державні витрати та інвестиції    Б) Інвестиції та експорт    

В) Експорт та імпорт    Г) Інвестиції та споживчі витрати    

Д) Урядові витрати та трансферти  

11. При збільшенні норми обов'язкового резервування 

А) Зростає коефіцієнт «резерви / депозити» (rr)   

Б) Зростає грошова маса (Ms) 

В) Коефіцієнт «резерви / депозити» (rr) зменшується  

Г) Не змінюється грошова маса (Ms) 

Д) Збільшується грошова база (MВ) 

12. Реальний валютний курс це 

А) Золотий вміст даної валюти 

Б) Співвідношення грошових одиниць в залежності від їх купівельної спроможності 

В) «Плаваючий» курс цієї валюти по відношенню до корзини інших валют 

Г) Валютний курс, підтримуваний державою 

Д) Ціна валюти, виражена в доларах чи євро 

 

 

Завдання 2. Вирішити завдання (кожна вірна відповідь - 10 балів) 

 

1. Загальні витрати фірми ТС = 80 + 55Q. (Q - тис. шт.). Ринкова ціна товару Р = 110 грн. 

Який обсяг виробництва даної фірми, якщо вона працює в точці беззбитковості? 

 

А) 200   Б) 950    В) 1450   Г) 1880   Д) 2200  

 

2. Чому дорівнює величина депозитів в банку, якщо норма обов'язкового резерву становить 

12,5%, а величина обов'язкових резервів банку дорівнює 20 млн. грн.? 

 

А) 15 млн. грн.      Б) 85 млн. грн.       В) 115 млн. грн.      Г) 140 млн. грн.      Д) 160 млн. грн. 

 

 

Завдання 3. Розкрийте зміст поняття (найбільш повна відповідь - 10 балів) 

 

1. Рівновага споживача 

 

2. Бюджетний дефіцит 
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