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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Студенти заочної та дистанційної форм навчання відповідно до
навчального плану виконують контрольну роботу з дисципліни
"Макроекономіка" з метою закріплення основних понять, положень і тем курсу.
Під час виконання контрольної роботи студенти повинні оволодіти методами та прийомами розрахунків основних макроекономічних показників, що необхідні для самостійного аналізу господарської діяльності. Виконуючи тестові завдання та відповідаючи
на теоретичні питання, студенти мають продемонструвати здобуті
знання з курсу "Макроекономіка" та вміння логічно мислити.
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота виконується за одним з десяти варіантів.
Номер варіанта контрольної роботи студент обирає за останньою
цифрою номера своєї залікової книжки (див. таблицю).
Остання цифра
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Контрольна робота містить 10 практичних завдань (тестові завдання та розрахункові задачі) та 2 теоретичних питання.
Виконуючи тестові завдання, потрібно зазначити правильну
відповідь з кількох запропонованих.
Приклад відповіді на тестове завдання: 16.

При розв'язанні розрахункових задач потрібно навести відповідні розрахунки.
Приклад відповіді на розрахункове завдання.

4. Банківський мультиплікатор = 1/ Резервну норму, m = 1 / г,
m = 1 / 0,25 = 4.
В усіх відповідях потрібно вказати використану літературу та
зазначити опрацьовані сторінки.
Титульну сторінку контрольної роботи потрібно оформити за
зразком (див. додаток).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Студент одержує оцінку:
• "відмінно" (5 балів), якщо правильно виконав всі теоретичні
та практичні тестові завдання;
• "добре" (4 бали), якщо правильно виконав 10 або 11 завдань;
• "задовільно" (3 бали), якщо правильно виконав 6-9 завдань,
тобто щонайменше 50 % завдань;
• "незадовільно" (2 бали), якщо правильно виконав менш як
50 % завдань.
Студент підписує контрольну роботу і вказує дату здачі роботи
до деканату. При одержанні оцінки "незадовільно" студент повинен врахувати зауваження, доопрацювати роботу та повторно подати її до деканату.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Варіант 1
1. Економіка, що грунтується на різних формах власності і розвиток якої регулюється ринком, традиціями та централізованими
рішеннями, Е:
а) командно-адміністративною;
б) ринковою;
в) змішаною.
2. За наведеними даними розрахуйте:
• обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП);
• обсяг чистого внутрішнього продукту.
Рахунок
млрд гр. од.
Особисті споживчі витрати
210
Державні закупки товарів та послуг
55
Чисті приватні внутрішні інвестиції
50
Амортизація
10
Експорт товарів та послуг
12
Імпорт товарів та послуг
14
3. Зазначте правильне твердження:
а) закрита економіка — це економічна система, яка пов'язана з
іншими країнами світу механізмами експорту та імпорту;
б) крива сукупної пропозиції має від'ємний нахил;

1

в) кейнсіанська модель "сукупний попит — сукупна пропозиція" використовується для аналізу короткострокових коливань в економіці;
г) цінові чинники сукупної пропозиції зміщують криву сукупної
пропозиції праворуч або ліворуч.
4. Дані, наведені в таблиці, характеризують функцію споживан-

ня.
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Визначте рівноважний ВВП за умови, що інвестиції дорівнюють 10 млрдгр. од.
5. Фактичний обсяг ВВП становить 100 млрд гр. од., потенційний обсяг ВВП — 90 млрд гр. од., гранична схильність до заощадження MPS = 0,25.
Чому дорівнює інфляційний розрив?
6. За даними таблиці визначте, як зміниться рівноважний ВВП,
якщо податки збільшаться на 10 млрд гр. од., а державні закупівлі — на ^0 млрд гр. од.
млрдгр. од.
300
220
240
260
280
ВВП
Сукупні витрати
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230

' 260

7. Резервна норма комерційного банку становить 25 %. Внески
від населення досягають 1 млнгр. од.
Яку суму банк повинен тримати у резерві?
8. Рівень фактичного безробіття становить 10 %, природного —
6 %. Фактичний ВВП становить 108 млрд гр. од.
Розрахуйте втрати ВВП від циклічного безробіїтя або втрати
ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни за законом Оукена (коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5).
9. Обсяг ВВП в Україні в розрахунковому 1999 році становив
127 млрд грн, в базовому 1998 році — 103 млрд грн. Розрахуйте коефіцієнт зростання для України.

10. Якщо валютний курс гривні відносно долара СІЛА змінився з
5 грн за 1 дол. до 4 грн за 1 до д., то ціна гривні:
а) 'підвищилась з 20 центів до 25 центів;
б) знизилась з 25 центів до 20 центів;
в) підвищилась з 4 до 5 дол.;
г) знизилась з 5 до 4 дол.
11. Методи макроэкономики.
12. Взаємозв'язок рахунків платіжного балансу.
Варіант 2
1. Уявіть економіку з 4 працівниками, кожен з яких за день може
виробити або 3 велосипеди, або 15 тістечок. Побудуйте криву виробничих можливостей такого суспільства. Скільки тістечок могло
б спожити суспільство за умови, що воно готове обходитись без велосипедів?
2. За наведеними даними розрахуйте:
• обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП);
• обсяг національного доходу;
• обсяг ВВП на душу населення, якщо чисельність населення
становить 20 млн чол.
Рахунок
млрд гр. од.
Валові інвестиції
Чисті інвестиції
Чисті непрямі податки на бізнес
Заробітна плата
Рента
Чисті відсотки
Дохід від власності
Податок на прибуток корпорацій
Дивіденди акціонерам
Нерозподілений прибуток корпорацій

20
5
12
43
2
6
З
8
7
5

3. Зазначте правильне твердження:
а) на ринку товарів і послуг домогосподарства є покупцями;
б) класична дихотомія — поділ економічних показників на реальні та натуральні змінні;
в) зменшення податків не призведе до зміщення кривої сукупного попиту;
г) довгострокова крива сукупної пропозиції є горизонтальною.

4. Зміна доходу дорівнює 50 млрд гр. од., зміна інвестицій —
10 млрд гр. од.
Чому дорівнює мультиплікатор інвестицій?
5. Стимулююча фіскальна політика спрямована:
а) на збільшення державних витрат;
б) на збільшення податків;
в) на зменшення сукупного попиту;
г) на зменшення державних витрат.
6. Економіка країни описується рівняннями:
Y=C + I, С = 80 +0,8Г, 7=20
Визначте рівноважний рівень ВВП.
7. Крива попиту на гроші описується рівнянням: r - -0,05D + 15,
де г — відсоткова ставка; D — загальний попит на гроші. Пропозиція грошей S становить 200 млн гр. од.
Чому дорівнює рівноважна ставка відсотка?
8. Рівень фактичного безробіття становить 10,5 %, рівень природного безробіття — 6,5 %. Потенційний ВВП становить
76 млрд гр. од.
Розрахуйте фактичний ВВП.
9. Розрахуйте темп приросту ВВП у 2000 р. відносно 1999 р.,
якщо ВВП за 1999р. становив 20 млрдгр.од., а за 2000 р. —
24 млрд гр. од.
10. За один день у кращі А виробляють 5 телефонів або 1 телевізор, у країні В — 2 телефони або 4 телевізори.
Якими є відносні ціни в цих країнах за відсутності торгівлі? Що
будуть вивозити (експортувати) країни після встановлення торговельних відносин?
11. Система національних рахунків.
12. Рівновага на валютному ринку.
Варіант З

1. Які з наведених тверджень стосуються макроекономіки:
а) врожайність зернових цього року зменшилась;
б) рівень безробіття в Україні у 1998 р. становив 11,3 %;
в) фірма "А+" має цього року прибуток у розмірі і00 тис. грн;
г) у 2001 р. в Україні ухвалено бездефіцитний бюджет.

2. За наведеними даними розрахуйте:
• обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП);
• обсяг чистого внутрішнього продукту.
Рахунок
млрд гр. од.
Особисті споживчі витрати
200
Державні закупки товарів та послуг
55
Чисті приватні внутрішні інвестиції
50
Амортизація
10
Експорт товарів та послуг
16
Імпорт товарів та послуг
14
3. Зазначте правильне твердження:
а) відкрита економіка — економічна система, яка пов'язана з
іншими крашами світу механізмами експорту та імпорту;
б) крива сукупного попиту в моделі AD-AS має додатний нахил;
в) ефект відсоткової ставки — недійовий чинник сукупного попиту;
г) короткострокова крива сукупної пропозиції має від'ємний
нахил.
4. Дані, наведені в таблиці, характеризують функцію споживання.
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Визначте рівноважний ВВП за умови, що інвестиції дорівнюють
8млрдгр. од.
5. У період економічного спаду уряд:
а) створює профіпит державного бюджету;
б) створює дефіцит державного бюджету;
в) збільшує податки;
г) зменшує державні витрати.
6. За даними, наведеними в таблиці, визначте, як зміниться рівноважний ВВП, якщо податки зменшаться на 10 млрд гр. од., а
державні закупівлі — на 5 млрд гр. од.
млрд гр. од.
420
430
ВВП
410
380
390
400
380
375
385
370
Сукупні витрати
365
360

7. Резервна норма комерційного банку становить 25 %. Внески
від населення досягають 1 млнгр. од.
Яку суму банк повинен тримати у резерві?
8. Рівень фактичного безробіття становить 10 %, природного —
6 %. Фактичний ВВП становить 108 млрд гр. од.
Розрахуйте втрати ВВП від циклічного безробіття або втрати
ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни за законом Оукена (коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5).
9. Обсяг ВВП в Україні в розрахунковому 1999 рощ становив
127 млрд гр. од., у базовому, 1998 році— 103 млрдгр. од.
Розрахуйте коефіцієнт зростання для України.
10. Якщо валютний курс гривні відносно долара США змінився з
5 грн за 1 дол. до 4 грн за 1 дол., то ціна гривні:
а) підвищилась з 20 центів до 25 центів;
б) знизилась з 25 центів до 20 центів;
в) підвищилась з 4 до 5 дол.;
г) знизилась з 5 до 4 дол.
11. Функція споживання та функція заощадження.
12. Економічне зростання: сутність, типи, способи вимірювання.
Варіант 4
1. Якщо економічний процес у моделі розглядається з урахуванням чинника часу, то модель є:
а) статичною;
б) статистичною;
в) динамічною.
2. За наведеними даними розрахуйте:
• обсяг валового внутрішнього продукту;
• обсяг національного, доходу;
• обсяг ВВП на душу населення, якщо чисельність населення
становить 20 млн чол.
Рахунок
Валові інвестиції
Чисті інвестиції
Чисті непрямі податки на бізнес
Заробітна плата

млрд гр. од.
20
5
11
41

Рента
Чисті відсотки
Дохід від власності
Податок на прибуток корпорацій
Дивіденди акціонерам
Нерозподілений прибуток корпорацій

2
6
З
7
7
5

3. Гранична схильність до заощадження MPS = 0,1.
Чому дорівнює мультиплікатор податків?
4. Функція заощадження має вигляд:
S = -0,4 + 0,27.
Чому дорівнює гранична схильність до споживання?
5- Фактичний обсяг ВВП становить 95 млрд гр. од., потенційний
обсяг ВВП — 90 млрд гр. од. Гранична схильність до заощадження
MPS - 0,25.
Чому дорівнює інфляційний розрив?
6. За даними, наведеними в таблиці, визначте як зміниться рівноважний ВВП, якщо податки зменшаться на 5 млрд гр. од„ а державні закупівлі — на 10 млрд гр. од.
млрд гр. од.
ВВП

Сукупні витрати

380
360

400
370

390
365

410
375

420
380

430
385

7. Резервна норма комерційного банку становить 20 %. Внески
від населення досягають 2 млн гр. од.
Яку суму банк повинен тримати у резерві?
8. Рівень фактичного безробіття становить 10,5 %, рівень природного безробіття — 6,5 %. Потенційний ВВП становить
76 млрд гр. од.
Розрахуйте фактичний ВВП.
9. Розрахуйте темп приросту ВВП у 2000 р. відносно 1999 р.,
якщо ВВП за 1999 р. становив 20 млрд гр. од., а за 2000 р. —
24 млрд гр. од.
10. Іноземці витрачають на експорт з країни 5 млрд гр. од., громадяни країни витрачають на імпорт 6 млрд гр. од.
Розрахуйте обсяг чистого експорту.
10

11. Економічна система та її типи.
12. Одночасна рівновага на товарному та грошовому ринках у
моделі IS-LM.
Варіант 5
1. Залежність між доходом (млн грн.) та споживанням (млн грн.)
характеризується такими даними:
Дохід

Споживання

0
15
ЗО
45

5
15
25
35

Запишіть рівняння прямої, яка відображає цю залежність.
Чому дорівнює споживання, якщо дохід становить 9 млн грн?
2. Розрахуйте темп приросту та темп зростання внутрішнього
валового продукту (ВВП) в 1999 р. порівняно з 1998 р., якщо обсяг
виробництва в 1999 р. становив 5 млрд гр. од., а в 1998 р. —
6 млрд гр. од.
3. Зазначте правильне твердження:
а) відкрита економіка — економічна система, яка пов'язана з
іншими країнами світу механізмами експорту та імпорту;
б) крива сукупного попиту в моделі AD-AS має додатний нахил;
в) ефект відсоткової ставки — неціновий чинник сукупного попиту;
г) короткострокова крива сукупної пропозиції має від'ємний
нахил.
4. Зміна доходу дорівнює 50 млрд гр. од., зміна інвестицій дорівнює 10 млрд гр. од. Чому дорівнює мультиплікатор інвестицій?
5. Гранична схильність до заощадження MPS = 0,2.
Чому дорівнює мультиплікатор податків?
6. За даними, наведеними в таблиці, визначте, як зміниться рівноважний ВВП, якщо податки збільшаться на 10 млрд гр. од., а
державні закупівлі — на 20 млрд гр. од.
млрд гр. од.
280
300
220
240
260
ВВП
230
260
215
245
200
Сукупні витрати
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7. Резервна норма комерційного банку становить 25 %. Внески
від населення досягають 2 млн гр. од.
Яку суму банк повинен тримати у резерві?
8. Розрахуйте темп приросту ВВП у 2000 р. відносно 1999 р.,
якщо ВВП за 1999 р. становив 20 млрд гр. од., а за 2000 р. —
2'4 млрд гр". од.
' '
9. Визначте статус осіб з точки зору їх належності до зайнятих
(3), безробітних (Б), осіб поза робочою силою (П):
а) працівник, звільнений за власним бажанням;
б) військовослужбовець, який за станом здоров'я не може працювати;
в) студент денного відділення навчального закладу;
г) домашня господарка, яка 6 годин на тиждень працює вчителем.
і„10^ Економічне зростання — це:
а) зниження витрат держбюджету;
б) збільшення реального ВВП за деякий період часу;
в) прискорення виконання інвестиційних програм;
г) зниження податків та зростання державних витрат.
11. Об'єкти та суб'єкти макроекономіки.
12. Сутність та цілі грошово-кредитної політики.
Варіант 6
1. Суб'єктом макроекономіки є сектор:
а) уряду та підприємництва;
б) домогосподарств;
в) закордонний;
г) усі відповіді є правильними.
2. За наведеними даними розрахуйте:
• обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП);
• обсяг чистого внутрішнього продукту.
Рахунок
Особисті споживчі витрати
Державні закупки товарів та послуг
12

млрд гр. од.
220
55

Чисті приватні внутрішні інвестиції
Амортизація
Експорт товарів та послуг
Імпорт товарів та послуг

50
10
14
14

3. Зазначте правильне твердження:
а) на ринку товарів і послуг домогосподарства є покупцями;
б) класична дихотомія — поділ економічних 'показників на
реальш та натуральні змінні;
в) зменшення податків не спричинить зміщення кривої сукупного попиту;
г) довгострокова крива сукупної пропозиції є горизонтальною.
4. Функція заощадженая має вигляд: S = -0,4 + 0,2 Y.
Чому дорівнює гранична схильність до споживання?
5. Стимулююча фіскальна політика спрямована:
а) на збільшення держа ших витрат;
б) на збільшення податі ів;
в) на зменшення сукупн то попиту;
г) на зменшення держав, их витрат.
6. Як зміниться рівновазі чий ВВП, якщо податки зростуть на
20 млрд гр. од., а державні за '.упівлі — на 10 млрд гр. од. Гранична
схильність до споживання Мх С = 0,75.
7. Визначте статус осіб з і чки зору їх належності до зайнятих
(3), безробітних (Б), осіб поза \ эбочою силою (П):
а) працівник, звільнений за їласним бажанням; •
б) військовослужбовець, як й за станом здоров'я не може працювати;
в) студент денного відділень навчального закладу;
г) домашня господарка, яка 5 годин на тиждень працює вчителем.
8. Рівень фактичного безробіття становить 10 %, природного —
6 %. Фактичний ВВП становить 108 млрд гр. од.
Розрахуйте втрати ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни за законом Оукена (коефіцієнт Оукена дорівнює
2,5).
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9. Розрахуйте темп приросту ВВП у 2000 р. відносно 1999 р.,
якщо ВВП за 1999 р. становив 20 млрд гр. од., а за 2000 р. —
24 млрд гр. од.
10. Торговельний баланс країни:
а) фіксує всі операції, які здійснювалися протягом року між резидентами однієї країни і резидентами інших країн;
б) показує різницю між товарним експортом країни та її товарним імпортом;
в) показує різницю між експортом та кредитом;
г) показує різницю між імпортом та дебетом.
11. Рецесійний та інфляційний розриви, їх графічна та математична інтерпретація.
12. Банківська, система. Мультишпкативне розширення банківських депозитів.
Варіант 7
1. Напрямок в економічній науці, що грунтується на аналізі
фактів, за якими формулюються принципи економічної поведінки є:
а) позитивним;
б) нормативним.
2. За наведеними даними розрахуйте:'
• обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП);
• обсяг національного доходу;
• обсяг ВВП на душу населення, рсщо чисельність населення
становить 20 млн. чол.
Рахунок
млрд гр. од.
Валові інвестиції
Чисті інвестиції
Чисті непрямі податки на бізнес
Заробітна плата
Рента
Чисті відсотки
Дохід від власності
Податок на прибуток корпорацій
Дивіденди акціонерам
Нерозподілений прибуток корпорацій

14

22
5 •
12
40
2
6
3 J
8
6
5

3. Зазначте правильне твердження:
а) закрита економіка — економічна система, яка пов'язана з
іншими країнами світу механізмами експорту та імпорту;
б) крива сукупної пропозиції має від'ємний нахил;
в) кейнсіанська модель "сукупний попит — сукупна пропозиція" використовується для аналізу короткострокових коливань в економіці;
г) цінові чинники сукупної пропозиції зміщують криву сукупної
пропозиції праворуч або ліворуч.
4. Дані, наведені в таблиці, характеризують функцію споживання.

Y
С

50
40

66
52

82
64

98
76

шірдгр. од.

І14
88

Визначте рівноважний ВВП за умови, що інвестиції дорівнюють 8 млрд гр. од.
5. Гранична схильність до заощадження MPS = 0,1.
Чому доршнює мультиплікатор податків?
6. За даними, наведеними в таблиці, визначте, як зміниться ріїзноважний ВВП, якщо податки зменшаться на 10 млрд гр. од., а
державні закупівлі — на 5 млрд гр. од.
млрд гр. од
410
420
430
400
380
390
ВВП
375
380
385
365
370
360
Сукупні витрати
7. Крива попиту на гроші записується рівнянням
г = -0,0513 + 15,
де г — відсоткова ставка; D — загальний попит на гроші. Пропозиція грошей S становить 200 млн гр. од.
7
Чому дорівнює рівноважна ставка відсотка
8. Рівень фактичного безробіття становить 8 %, природного —
6 %. Фактичний ВВП становить 120 млрд гр. од.
Розрахуйте втрати ВВП від циклічного безробіття, або втрати
ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни за законом Оукена (коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5).
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9. Обсяг ВВП у країні в розрахунковому 1999 рощ становив
120 млрд гр. од., у базовому 1998 році — 100 млрд гр. од.
Розрахуйте коефіцієнт з р о с т а т и для краши.
10. На економічне зростання негативно впливають:
а) збільшення продуктивності прані;
б) освіта;
в) страйки;
г) технічний прогрес.
11. Методи розрахунку ВВП.
12. Інфляція: сутність, причини.
Варіант 8
1. Проблеми, що, як і для кого виробляти, стосуються:
а) тільки командної економіки;
б) тільки ринкової економіки;
в) тільки відсталої економіки;
г) будь-якого суспільства незалежно від його соціально-економічної та політичної організації.
2. За наведеними даними розрахуйте:
• обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП);
• обсяг чистого внутрішнього продукту.
Рахунок
Особисті споживчі витрати
Державні закупки товарів та послуг
Чисті приватні внутрішні інвестиції
Амортизація
Експорт товарів та послуг
Імпорт товарів та послуг
3. Здійснення політики "дешевих грошей":
а) збільшує резервну норму;
б) збільшує облікову ставку;
в) зменшує пропозицію грошей;
г) збільшує ВВП.
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млрд гр. од.
210
55
50 ,
10
12
14

4. Дані, наведеш в таблиці, характеризують функцію споживайня.

млрдгр. од.
Y
С

120

128

136

144

152

102

108

114

120

126

Визначте рівноважний ВВП за умови, що інвестиції дорівнюють
20 млрдгр. од.
5. Фактичний обсяг ВВП дорівнює 85 млрд гр. од. Потенційний
обсяг ВВП дорівнює 90 млрд гр. од. Гранична схильність до заощадження MPS = 0,2.
Чому дорівнює рецесійний розрив?
6. За даними, наведеними в таблиці, визначте, як зміниться рівноважний ВВП, якщо податки зростуть на 20 млрд гр. од., а державні закупівлі — на 10 млрд гр. од.
млрдгр. од.
220
240
260
280
300
ВВП
230
215
245
260
200
Сукупні витрати
7. Резервна норма комерційного банку становить 25 %. Внески
від населення досягають 2млнгр. од.
Яку суму банк повинен тримати у резерві?
8. Рівень фактичного безробіття становить 10,5 %, рівень
6,5 %. Потенційний ВВП становить
природного безробіття
76 млрдгр. од.
Розрахуйте фактичний ВВП.
9. Обсяг ВВП у країні в розрахунковому 1999 році становив
120 млрдгр. од., у базовому 1998 році— 100 млрдгр. од.
Розрахуйте коефіцієнт зростання для країни.
10. Модель рівноваги грошового ринку визначає:
а) загальний попит на гроші;
б) грошові агрегати;
в) пропозицію грошей;
г) рівноважну ставку відсотка.
11. Сукупний попит та сукупна пропозиція в моделі AD-AS.
12. Крива Філіпса в довгостроковому та короткостроковому періодах.
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Варіант 9
1. Зазначте правильне твердження:
а) на ринку товарів та послуг домогошодарства є продавцями;
б) згідно з моделлю "економічного кругообігу сумарна величина
доходів домогосподарств дорівнює сумарній величині продажів фірм;
в) крива сукупної пропозиції в моделі AD-AS має від'ємний нахил;
г) зміна споживчих витрат не залежить від прогнозів споживачів.
2. За даними, наведеними в таблиці, розрахуйте значення:
• номінального внутрітттнього валового продукту у 1998 та
1999 роках;
• реального ВВП у 1999 році, прийнявши 1998 рік за базовий;
• величину дефлятора ВВП.
Товар

Телевізори
Холодильники

1998 р.
Кількість,
Ціна, тис.
тис. шт.
грн.
2,5
20
10
1.5

1999 р.
Ціна,
Кількість,
тис. шт.
тис. грн.
3,0
16
15
2,0
-•

3. У період економічного спаду уряд:
а) створює профіцит державного бюджету;
б) створює дефіцит державного бюджету;
в) збільшує податки;
г) зменшує державні витрати.
4. Здійснення політики "дешевих грошей":
а) збільшує резервну норму;
б) збільшує облікову ставку;
в) зменшує пропозицію грошей;
г) збільшує ВВП.
5. Гранична схильність до заощадження MPS = 0,25.
Чому дорівнює мультиплікатор податків?
6. Як зміниться рівноважний ВВП, якщо податки зростуть на
20 млрд гр. од., а державні закупівлі — на 10 млрд гр. од. Гранична
схильність до споживання МРС - 0,75.
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7. Резервна норма комерційного банку становить 20 °/і Внески
від населення досягають 2 млн гр. од.
Яку суму банк повинен тримати у резерві?
8. Рівень фактичного безробіття становить 10 %, природного —
6 %. Фактичний ВВП становить 108 млрд гр. од.
Розрахуйте втрати ВВП від циклічного безробіття або втрати
ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни за законом Оукена (коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5).
9. Розрахуйте темп приросту ВВП у 2000 р. відносно 1999 p.,
якщо ВВП за 1999 р. становив 24 млрд гр. од., а за 2000 р. —
20 млрдгр. од.
10. Якщо валютний курс гривні відносно долара США змінився з
5 грн за 1 дол. до 4 грн за 1 дол., то ціна гривні:
а) підвищилась з 20 центів до 25 центів;
б) знизилась з 25 центів до 20 центів;
в) підвищилась з 4 до 5 дол.;
г) знизилась з 5 до 4 дол.
11. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.
12. Сутність та типи фіскальної політики.
Варіант 10
1. До цінових чинників сукупного попиту належить:
а) ефект багатства;
б) ефект відсоткової ставки;
в) ефект обмінного курсу;
г) усі відповіді є правильними.
2. За даними, наведеними в таблиці, розрахуйте значення:
• номінального ВВП у 1998 та 1999 роках;
• реального ВВП у 1999 p., прийнявши 1998 рік за базовий;
• величину дефлятора ВВП.
Товар

Комп'ютери
Принтери

1998 р.
Ціна. тис.
Кількість,
грн.
тис. шт.
10
4,0
2,0
20

19

Ціна,

1999 р.
Кількість,

тис. грн.

тис. шт.

3.0
2.0

20
ЗО

3. Зміна доходу дорівнює 50 млрд гр. од. Зміна інвестицій дорівнює 10 млрд гр. од.
Чому дорівнює мультиплікатор інвестицій?
4. Дані, наведені в таблиці, характеризують функцію споживан-

ня.

Y
С

120
102

128
108

136
114

144
120

млрдгр. од.
152
126

Визначте рівноважний ВВП за умови, що інвестиції дорівнюють
20 млрдгр. од.
5. Фактичний обсяг ВВП сіаиовиіь 85 млрд ір. од., доіенційний
обсяг ВВП — 90 млрд гр. од., гранична схильність до заощадження
МР5 = 0,2.
' *
Чому дорівнює рецесійний розрив? '
6. За даними, наведеними в таблиці, визначте, як зміниться рівноважний ВВП, якщо податки зменшаться на 10 млрд гр. од., а
державні закупівлі — на 5 млрд гр. од.
млрдгр од.
380
390
400
410
420
430
ВВП
360
365
370
375
380
Сукупні витрати
, 385
7. Крива попиту на гроші записується рівнянням
r = -0,05Z) + 15,
де r-відсоткова ставка; D — загальний попит нагроші. Пропозиція
грошей S становить 200 млн гр. од.
Чому дорівнює рівноважна ставка відсотка?
8. Рівень фактичного безробіття становить 10,5%, рівень природного безробіття — 6,5 %. Потенційний ВВП становить
76 млрдгр. од.
Розрахуйте фактичний ВВП.
9. Обсяг ВВП у країні в розрахунковому 1999 році становив
120 млрдгр. од., у базовому 1998 році— 100 млрдгр. од.
Розрахуйте коефіцієнт зростання для країни.
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10. За один день у країна А виробляють 8 комп'ютерів або
1 факс, а у країні В — 2 комп'ютери або 4 факси.
Якими є відносні ціни в країнах за відсутності торгівлі?
Що будуть вивозити (експортувати) країни після встановлення
торговельних відносин?
11. Модель економічної рівноваги за методом "витрати — випуск".
12. Економічний цикл: сутність, причини.
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Додаток
Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни
"МАКРОЕКОНОМІКА"

(прізвище, ім'я, по батькові)
(інститут, група)

Дата здачі
контр ольної роботи
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