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Підсумковий контроль за курсом – у формі екзамену.
До складання екзамену допускають студентів, що мають задовільну кількість
балів зі складених тестів з основних навчальних елементів змістовних модулів,
написання та захисту завдань, передбачених програмою дисципліни.
Екзамен здійснюють за екзаменаційними білетами, які містять чотири
завдання (два теоретичних питання, одне практичне завдання - задача і тести)
(рис. 1). Вони дають можливість здійснити оцінювання знань студента за
дисципліною.
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Рис. 1. Зразок екзаменаційного білету.
Критерії оцінок на екзамені:
Оцінювання знань студента проводиться за 4-бальною шкалою (відмінно,
добре, задовільно, незадовільно). За екзамен студент може отримати максимум 40
балів:
1. Для отримання оцінки «відмінно» (35-40 балів) студент повинен:
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді;
• викласти теоретичний матеріал чітко, коротко, зв'язно й обґрунтовано;

• навести вірне рішення задачі та тестів.
2. Для одержання оцінки «добре» (25-34 бала) студент повинен:
• укластися у встановлений строк підготовки відповіді;
• викласти теоретичний матеріал зв'язно й обґрунтовано;
• навести вірне рішення задачі;
• можливі помилки у відповідях на тести.
3. Для отримання оцінки «задовільно» (15-24 бала) студент повинен:
• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі;
• можливі помилки при розв'язанні задачі та в тестах.
4. Оцінку «незадовільно» (1-14 балів) отримують студенти, відповіді яких
можуть бути оцінені нижче вимог, сформульованих у попередніх пунктах.
Кожне завдання екзамену оцінюється окремо. Загальна оцінка дорівнює
середній арифметичній із суми оцінок кожного завдання. Якщо одна з оцінок
«незадовільно», то загальна оцінка не може бути вищою за «задовільно».
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни “Система національних рахунків”
визначається як загальна оцінка, яка враховує оцінки з кожного виду контролю
(оцінки проміжного контролю за роботу протягом семестру та оцінка за
результатами підсумкового екзамену).
У відповідності до набраних студентом балів оцінка знання матеріалу
проводиться за чотирирівневою системою згідно з Методикою переведення
показників успішності знань студентів.
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Екзаменаційні завдання
Т. 1
1. Який показник вийде, якщо з валового внутрішнього продукту відняти податки на
продукти й імпорт, додати побічно вимірювані послуги фінансового посередництва
й субсидії на продукти й імпорт:
1) валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;
2) сума валової доданої вартості галузей (секторів) економіки;
3) випуск в основних цінах;
4) валовий національний розташовуваний дохід.
2. Інституціональні одиниці, основною функцією яких є виробництво товарів для
продажу за цінами, що дозволяють діставати прибуток, ставляться до сектору:
1) «Нефінансові корпорації»;
2) «Органі загального державного керування»;
3) «Фінансові корпорації»;
4) «Домашні господарства»;
5) «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства».
3. При розрахунках ВВП на стадії розподілу доходів використовують показники:
1) випуску;
2) валового нагромадження;
3) податків і субсидій на продукти;
4) податків і субсидій на виробництво;
5) оплати праці найманих робітників;
6) валового прибутку, змішаних доходів;
7) проміжного споживання;
8) експорту й імпорту товарів і послуг;
9) кінцевого споживання товарів і послуг.
4. Балансуючою статтею для рахунку «Виробництво» є:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий прибуток, змішані доходи;
3) доходи від власності;
4) валовий національний доход;
5) валовий внутрішній продукт;
6) сальдо доходів від власності;
7) сальдо поточних трансфертів;
8) валове національне заощадження;
9) валовий випуск;
10) валовий національний розташовуваний скоректований дохід.

Завдання 1
Є наступні умовні дані про функціонування економіки країни (у поточних цінах
млрд. грн.):
- випуск товарів і послуг в основних цінах 2806,4;
- проміжне споживання 1312,4;
- податки на продукти й імпорт 196,4;
- субсидії на продукти й імпорт 59,4;
- сальдо поточних трансфертів, отриманих від «іншого миру» і переданих йому 0,7;
- витрати на кінцеве споживання домашніх господарств 762,7;
- витрати на кінцеве споживання державних установ 305,6;
- витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують
домашні господарства 33,7;
- валове нагромадження основного капіталу 329,4;
- зміна запасів матеріальних обігових коштів 128,9;
- чисте придбання цінностей 32,1;
- доходи від власності, отримані від «іншого миру» 18,2;
- доходи від власності передані «іншому миру» 32,1;
- імпорт товарів і послуг 362,6;
- експорт товарів і послуг 428,1.
Визначите:
1) ВВП у ринкових цінах усіма можливими методами;
2) статистична розбіжність;
3) складіть рахунки розподілу первинних доходів, вторинного розподілу доходів,
використання доходів, розрахувавши відповідні балансуючі статті.

Т. 2
1. Який показник вийде, якщо з валової доданої вартості відняти оплату праці, чисті
податки на виробництво й споживання основного капіталу:
1) чистий розташовуваний дохід;
2) чистий прибуток, змішаний дохід;
3) чистий внутрішній продукт;
4) чистий національний доход.
2. Інституціональні одиниці, основними видами діяльності яких є фінансові операції
на комерційній основі, фінансове посередництво, допоміжні види фінансової
діяльності й операції по страхуванню:
1) «Нефінансові корпорації»;
2) «Органі загального державного керування»;
3) «Фінансові корпорації»;
4) «Домашні господарства»;
5) «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства».
3. При розрахунках ВВП на стадії виробництва використовують показники:
1) випуску;
2) валового нагромадження;
3) податків і субсидій на продукти;
4) податків і субсидій на виробництво;
5) оплати праці найманих робітників;
6) валового прибутку, змішаних доходів;
7) проміжного споживання;
8) експорту й імпорту товарів і послуг;
9) кінцевого споживання товарів і послуг.
4. Балансуючою статтею для рахунку «Утвір доходів» є:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий прибуток, змішані доходи;
3) доходи від власності;
4) валовий національний доход;
5) валовий внутрішній продукт;
6) сальдо доходів від власності;
7) сальдо поточних трансфертів;
8) валове національне заощадження;
9) валовий випуск;
10) валовий національний розташовуваний скоректований дохід.

Завдання 2
Є наступні умовні дані про функціонування економіки країни (у поточних цінах
млрд. грн.):
- витрати на кінцеве споживання органів державного керування – 910;
- витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують
домогосподарства – 390;
- витрати на кінцеве споживання домашніх господарств – 2700;
- валове нагромадження основного капіталу – 310;
- зміна запасів матеріальних обігових коштів – 53;
- чисте придбання цінностей – 177;
- заробітна плата найманих робітників – 2150;
- відрахування роботодавців у фонди соціального страхування – 985;
- валовий прибуток і змішаний доходи – 1352;
- податки на продукти й імпорт – 76;
- чисті інші податки на виробництво – 18;
- субсидії на продукти й імпорт – 11;
- сальдо доходів від власності – 780;
- поточні трансферти, отримані від «іншого миру» – 135;
- поточні трансферти, передані «іншому миру» – 98;
- експорт товарів і послуг – 101;
- імпорт товарів і послуг – 82.
Визначите:
1) валовий внутрішній продукт усіма можливими методами;
2) статистична розбіжність;
3) складіть рахунки розподілу первинних доходів, вторинного розподілу доходів,
використання доходів, розрахувавши відповідні балансуючі статті.

Т. 3
1. Який показник вийде, якщо з валового внутрішнього продукту в ринкових цінах
відняти оплату праці, чисті податки на виробництво й імпорт, споживання
основного капіталу:
1) чистий національний доход;
2) чистий національний розташовуваний дохід;
3) чистий прибуток, змішаний дохід економіки;
4) чистий внутрішній продукт.
2. Інституціональні одиниці, основною функцією яких є надання неринкових послуг
для індивідуального або колективного кінцевого споживання й перерозподіл доходу
й майна:
1) «Нефінансові корпорації»;
2) «Органі загального державного керування»;
3) «Фінансові корпорації»;
4) «Домашні господарства»;
5) «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства».
3. У розрахунках ВВП на стадії використання доходів беруть участь показники:
1) випуску;
2) валового нагромадження;
3) податків і субсидій на продукти;
4) податків і субсидій на виробництво;
5) оплати праці найманих робітників;
6) валового прибутку, змішаних доходів;
7) проміжного споживання;
8) експорту й імпорту товарів і послуг;
9) кінцевого споживання товарів і послуг.
4. Балансуючою статтею для рахунку «Розподіл первинних доходів» є:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий прибуток, змішані доходи;
3) доходи від власності;
4) валовий національний доход;
5) валовий внутрішній продукт;
6) сальдо доходів від власності;
7) сальдо поточних трансфертів;
8) валове національне заощадження;
9) валовий випуск;
10) сальдо первинних доходів.

Завдання 3
Є наступні умовні дані про функціонування економіки країни (у поточних цінах
млрд. грн.):
- випуск товарів і послуг в основних цінах 2806,4;
- проміжне споживання 1312,4;
- податки на продукти й імпорт 196,4;
- субсидії на продукти й імпорт 59,4;
- сальдо поточних трансфертів, отриманих від «іншого миру» і переданих йому 0,7;
- витрати на кінцеве споживання домашніх господарств 762,7;
- витрати на кінцеве споживання державних установ 305,6;
- витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують
домашні господарства 33,7;
- валове нагромадження основного капіталу 329,4;
- зміна запасів матеріальних обігових коштів 128,9;
- чисте придбання цінностей 32,1;
- доходи від власності, отримані від «іншого миру» 18,2;
- доходи від власності передані «іншому миру» 32,1;
- імпорт товарів і послуг 362,6;
- експорт товарів і послуг 428,1.
Визначите:
1) ВВП у ринкових цінах усіма можливими методами;
2) статистична розбіжність;
3) складіть рахунки розподілу первинних доходів, вторинного розподілу доходів,
використання доходів, розрахувавши відповідні балансуючі статті.

Т. 4
1. Який показник вийде, якщо просуммировать сальдо первинних доходів по п'яти
секторам економіки:
1) валовий внутрішній продукт;
2) валовий національний розташовуваний дохід;
3) валова додана вартість;
4) валовий національний доход.
2. Інституціональні одиниці, основною функцією яких є споживання продуктів,
пропозиція факторів виробництва, виробництво товарів і ринкових послуг:
1) «Нефінансові корпорації»;
2) «Органі загального державного керування»;
3) «Фінансові корпорації»;
4) «Домашні господарства»;
5) «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства».
3. При розрахунках ВВП на стадії розподілу доходів використовують показники:
1) випуску;
2) валового нагромадження;
3) податків і субсидій на продукти;
4) податків і субсидій на виробництво;
5) оплати праці найманих робітників;
6) валового прибутку, змішаних доходів;
7) проміжного споживання;
8) експорту й імпорту товарів і послуг;
9) кінцевого споживання товарів і послуг.
4. Балансуючою статтею для рахунку «Вторинний розподіл доходів» є:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий прибуток, змішані доходи;
3) доходи від власності;
4) валовий національний доход;
5) валовий внутрішній продукт;
6) сальдо доходів від власності;
7) сальдо поточних трансфертів;
8) валове національне заощадження;
9) валовий випуск;
10) валовий національний розташовуваний скоректований дохід.

Завдання 4
Є наступні умовні дані про функціонування економіки країни (у поточних цінах
млрд. грн.):
- витрати на кінцеве споживання органів державного керування – 910;
- витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують
домогосподарства – 390;
- витрати на кінцеве споживання домашніх господарств – 2700;
- валове нагромадження основного капіталу – 310;
- зміна запасів матеріальних обігових коштів – 53;
- чисте придбання цінностей – 177;
- заробітна плата найманих робітників – 2150;
- відрахування роботодавців у фонди соціального страхування – 985;
- валовий прибуток і змішаний доходи – 1352;
- податки на продукти й імпорт – 76;
- чисті інші податки на виробництво – 18;
- субсидії на продукти й імпорт – 11;
- сальдо доходів від власності – 780;
- поточні трансферти, отримані від «іншого миру» – 135;
- поточні трансферти, передані «іншому миру» – 98;
- експорт товарів і послуг – 101;
- імпорт товарів і послуг – 82.
Визначите:
1) валовий внутрішній продукт усіма можливими методами;
2) статистична розбіжність;
3) складіть рахунки розподілу первинних доходів, вторинного розподілу доходів,
використання доходів, розрахувавши відповідні балансуючі статті.

Т. 5
1. Який показник вийде, якщо до валового внутрішнього продукту додати сальдо
первинних доходів, отриманих від «іншого миру» і переданих йому:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий національний доход;
3) чистий національний розташовуваний дохід;
4) чистий національний доход.
2. Інституціональні одиниці, основною функцією яких є надання неринкових
(безкоштовних або майже безкоштовних) послуг домашнім господарствам:
1) «Нефінансові корпорації»;
2) «Органі загального державного керування»;
3) «Фінансові корпорації»;
4) «Домашні господарства»;
5) «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства».
3. У розрахунках ВВП на стадії використання доходів беруть участь показники:
1) випуску;
2) валового нагромадження;
3) податків і субсидій на продукти;
4) податків і субсидій на виробництво;
5) оплати праці найманих робітників;
6) валового прибутку, змішаних доходів;
7) проміжного споживання;
8) експорту й імпорту товарів і послуг;
9) кінцевого споживання товарів і послуг.
4. Балансуючою статтею для рахунку «Використання доходів» є:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий прибуток, змішані доходи;
3) доходи від власності;
4) валовий національний доход;
5) валовий внутрішній продукт;
6) сальдо доходів від власності;
7) сальдо поточних трансфертів;
8) валове національне заощадження;
9) валовий випуск;
10) валовий національний розташовуваний скоректований дохід.

Завдання 5
Є наступні умовні дані про функціонування економіки країни (у поточних цінах
млрд. грн.):
- випуск товарів і послуг в основних цінах 2806,4;
- проміжне споживання 1312,4;
- податки на продукти й імпорт 196,4;
- субсидії на продукти й імпорт 59,4;
- сальдо поточних трансфертів, отриманих від «іншого миру» і переданих йому 0,7;
- витрати на кінцеве споживання домашніх господарств 762,7;
- витрати на кінцеве споживання державних установ 305,6;
- витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують
домашні господарства 33,7;
- валове нагромадження основного капіталу 329,4;
- зміна запасів матеріальних обігових коштів 128,9;
- чисте придбання цінностей 32,1;
- доходи від власності, отримані від «іншого миру» 18,2;
- доходи від власності передані «іншому миру» 32,1;
- імпорт товарів і послуг 362,6;
- експорт товарів і послуг 428,1.
Визначите:
1) ВВП у ринкових цінах усіма можливими методами;
2) статистична розбіжність;
3) складіть рахунки розподілу первинних доходів, вторинного розподілу доходів,
використання доходів, розрахувавши відповідні балансуючі статті.

Т. 6
1. Який показник вийде, якщо з валового внутрішнього продукту відняти податки на
продукти й імпорт, додати побічно вимірювані послуги фінансового посередництва
й субсидії на продукти й імпорт:
1) валовий внутрішній продукт у ринкових цінах;
2) сума валової доданої вартості галузей (секторів) економіки;
3) випуск в основних цінах;
4) валовий національний розташовуваний дохід.
2. Інституціональні одиниці, основною функцією яких є виробництво товарів для
продажу за цінами, що дозволяють діставати прибуток, ставляться до сектору:
1) «Нефінансові корпорації»;
2) «Органі загального державного керування»;
3) «Фінансові корпорації»;
4) «Домашні господарства»;
5) «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства».
3. При розрахунках ВВП на стадії розподілу доходів використовують показники:
1) випуску;
2) валового нагромадження;
3) податків і субсидій на продукти;
4) податків і субсидій на виробництво;
5) оплати праці найманих робітників;
6) валового прибутку, змішаних доходів;
7) проміжного споживання;
8) експорту й імпорту товарів і послуг;
9) кінцевого споживання товарів і послуг.
4. Балансуючою статтею для рахунку «Виробництво» є:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий прибуток, змішані доходи;
3) доходи від власності;
4) валовий національний доход;
5) валовий внутрішній продукт;
6) сальдо доходів від власності;
7) сальдо поточних трансфертів;
8) валове національне заощадження;
9) валовий випуск;
10) валовий національний розташовуваний скоректований дохід.

Завдання 6
Є наступні умовні дані про функціонування економіки країни (у поточних цінах
млрд. грн.):
- випуск товарів і послуг в основних цінах 2806,4;
- проміжне споживання 1312,4;
- податки на продукти й імпорт 196,4;
- субсидії на продукти й імпорт 59,4;
- сальдо поточних трансфертів, отриманих від «іншого миру» і переданих йому 0,7;
- витрати на кінцеве споживання домашніх господарств 762,7;
- витрати на кінцеве споживання державних установ 305,6;
- витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують
домашні господарства 33,7;
- валове нагромадження основного капіталу 329,4;
- зміна запасів матеріальних обігових коштів 128,9;
- чисте придбання цінностей 32,1;
- доходи від власності, отримані від «іншого миру» 18,2;
- доходи від власності передані «іншому миру» 32,1;
- імпорт товарів і послуг 362,6;
- експорт товарів і послуг 428,1.
Визначите:
1) ВВП у ринкових цінах усіма можливими методами;
2) статистична розбіжність;
3) складіть рахунки розподілу первинних доходів, вторинного розподілу доходів,
використання доходів, розрахувавши відповідні балансуючі статті.

Т. 7
1. Який показник вийде, якщо з валової доданої вартості відняти оплату праці, інші
чисті податки на виробництво й споживання основного капіталу:
1) чистий розташовуваний дохід;
2) чистий прибуток, змішаний дохід;
3) чистий внутрішній продукт;
4) чистий національний доход.
2. Інституціональні одиниці, основними видами діяльності яких є фінансові операції
на комерційній основі, фінансове посередництво, допоміжні види фінансової
діяльності й операції по страхуванню:
1) «Нефінансові корпорації»;
2) «Органі загального державного керування»;
3) «Фінансові корпорації»;
4) «Домашні господарства»;
5) «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства».
3. При розрахунках ВВП на стадії виробництва використовують показники:
1) випуску;
2) валового нагромадження;
3) податків і субсидій на продукти;
4) податків і субсидій на виробництво;
5) оплати праці найманих робітників;
6) валового прибутку, змішаних доходів;
7) проміжного споживання;
8) експорту й імпорту товарів і послуг;
9) кінцевого споживання товарів і послуг.
4. Балансуючою статтею для рахунку «Утвір доходів» є:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий прибуток, змішані доходи;
3) доходи від власності;
4) валовий національний доход;
5) валовий внутрішній продукт;
6) сальдо доходів від власності;
7) сальдо поточних трансфертів;
8) валове національне заощадження;
9) валовий випуск;
10) валовий національний розташовуваний скоректований дохід.

Завдання 7
Є наступні умовні дані про функціонування економіки країни (у поточних цінах
млрд. грн.):
- витрати на кінцеве споживання органів державного керування – 910;
- витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують
домогосподарства – 390;
- витрати на кінцеве споживання домашніх господарств – 2700;
- валове нагромадження основного капіталу – 310;
- зміна запасів матеріальних обігових коштів – 53;
- чисте придбання цінностей – 177;
- заробітна плата найманих робітників – 2150;
- відрахування роботодавців у фонди соціального страхування – 985;
- валовий прибуток і змішаний доходи – 1352;
- податки на продукти й імпорт – 76;
- чисті інші податки на виробництво – 18;
- субсидії на продукти й імпорт – 11;
- сальдо доходів від власності – 780;
- поточні трансферти, отримані від «іншого миру» – 135;
- поточні трансферти, передані «іншому миру» – 98;
- експорт товарів і послуг – 101;
- імпорт товарів і послуг – 82.
Визначите:
1) валовий внутрішній продукт усіма можливими методами;
2) статистична розбіжність;
3) складіть рахунки розподілу первинних доходів, вторинного розподілу доходів,
використання доходів, розрахувавши відповідні балансуючі статті.

Т. 8
1. Який показник вийде, якщо з валового внутрішнього продукту в ринкових цінах
відняти оплату праці, чисті податки на виробництво й імпорт, споживання
основного капіталу:
1) чистий національний доход;
2) чистий національний розташовуваний дохід;
3) чистий прибуток, змішаний дохід економіки;
4) чистий внутрішній продукт.
2. Інституціональні одиниці, основною функцією яких є надання неринкових послуг
для індивідуального або колективного кінцевого споживання й перерозподіл доходу
й майна:
1) «Нефінансові корпорації»;
2) «Органі загального державного керування»;
3) «Фінансові корпорації»;
4) «Домашні господарства»;
5) «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства».
3. У розрахунках ВВП на стадії використання доходів беруть участь показники:
1) випуску;
2) валового нагромадження;
3) податків і субсидій на продукти;
4) податків і субсидій на виробництво;
5) оплати праці найманих робітників;
6) валового прибутку, змішаних доходів;
7) проміжного споживання;
8) експорту й імпорту товарів і послуг;
9) кінцевого споживання товарів і послуг.
4. Балансуючою статтею для рахунку «Розподіл первинних доходів» є:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий прибуток, змішані доходи;
3) доходи від власності;
4) валовий національний доход;
5) валовий внутрішній продукт;
6) сальдо доходів від власності;
7) сальдо поточних трансфертів;
8) валове національне заощадження;
9) валовий випуск;
10) валовий національний розташовуваний скоректований дохід.

Завдання 8
Є наступні умовні дані про функціонування економіки країни (у поточних цінах
млрд. грн.):
- випуск товарів і послуг в основних цінах 2806,4;
- проміжне споживання 1312,4;
- податки на продукти й імпорт 196,4;
- субсидії на продукти й імпорт 59,4;
- сальдо поточних трансфертів, отриманих від «іншого миру» і переданих йому 0,7;
- витрати на кінцеве споживання домашніх господарств 762,7;
- витрати на кінцеве споживання державних установ 305,6;
- витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують
домашні господарства 33,7;
- валове нагромадження основного капіталу 329,4;
- зміна запасів матеріальних обігових коштів 128,9;
- чисте придбання цінностей 32,1;
- доходи від власності, отримані від «іншого миру» 18,2;
- доходи від власності передані «іншому миру» 32,1;
- імпорт товарів і послуг 362,6;
- експорт товарів і послуг 428,1.
Визначите:
1) ВВП у ринкових цінах усіма можливими методами;
2) статистична розбіжність;
3) складіть рахунки розподілу первинних доходів, вторинного розподілу доходів,
використання доходів, розрахувавши відповідні балансуючі статті.

Т. 9
1. Який показник вийде, якщо просуммировать сальдо первинних доходів по п'яти
секторам економіки:
1) валовий внутрішній продукт;
2) валовий національний розташовуваний дохід;
3) валову додану вартість;
4) валовий національний доход.
2. Інституціональні одиниці, основною функцією яких є споживання продуктів,
пропозиція факторів виробництва, виробництво товарів і ринкових послуг:
1) «Нефінансові корпорації»;
2) «Органі загального державного керування»;
3) «Фінансові корпорації»;
4) «Домашні господарства»;
5) «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства».
3. При розрахунках ВВП на стадії розподілу доходів використовують показники:
1) випуску;
2) валового нагромадження;
3) податків і субсидій на продукти;
4) податків і субсидій на виробництво;
5) оплати праці найманих робітників;
6) валового прибутку, змішаних доходів;
7) проміжного споживання;
8) експорту й імпорту товарів і послуг;
9) кінцевого споживання товарів і послуг.
4. Балансуючою статтею для рахунку «Вторинний розподіл доходів» є:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий прибуток, змішані доходи;
3) доходи від власності;
4) валовий національний доход;
5) валовий внутрішній продукт;
6) сальдо доходів від власності;
7) сальдо поточних трансфертів;
8) валове національне заощадження;
9) валовий випуск;
10) валовий національний розташовуваний скоректований дохід.

Завдання 9
Є наступні умовні дані про функціонування економіки країни (у поточних цінах
млрд. грн.):
- витрати на кінцеве споживання органів державного керування – 910;
- витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують
домогосподарства – 390;
- витрати на кінцеве споживання домашніх господарств – 2700;
- валове нагромадження основного капіталу – 310;
- зміна запасів матеріальних обігових коштів – 53;
- чисте придбання цінностей – 177;
- заробітна плата найманих робітників – 2150;
- відрахування роботодавців у фонди соціального страхування – 985;
- валовий прибуток і змішаний доходи – 1352;
- податки на продукти й імпорт – 76;
- чисті інші податки на виробництво – 18;
- субсидії на продукти й імпорт – 11;
- сальдо доходів від власності – 780;
- поточні трансферти, отримані від «іншого миру» – 135;
- поточні трансферти, передані «іншому миру» – 98;
- експорт товарів і послуг – 101;
- імпорт товарів і послуг – 82.
Визначите:
1) валовий внутрішній продукт усіма можливими методами;
2) статистична розбіжність;
3) складіть рахунки розподілу первинних доходів, вторинного розподілу доходів,
використання доходів, розрахувавши відповідні балансуючі статті.

Т. 10
1. Який показник вийде, якщо до валового внутрішнього продукту додати сальдо
первинних доходів, отриманих від «іншого миру» і переданих йому:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий національний доход;
3) чистий національний розташовуваний дохід;
4) чистий національний доход.
2. Інституціональні одиниці, основною функцією яких є надання неринкових
(безкоштовних або майже безкоштовних) послуг домашнім господарствам:
1) «Нефінансові корпорації»;
2) «Органі загального державного керування»;
3) «Фінансові корпорації»;
4) «Домашні господарства»;
5) «Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства».
3. У розрахунках ВВП на стадії використання доходів беруть участь показники:
1) випуску;
2) валового нагромадження;
3) податків і субсидій на продукти;
4) податків і субсидій на виробництво;
5) оплати праці найманих робітників;
6) валового прибутку, змішаних доходів;
7) проміжного споживання;
8) експорту й імпорту товарів і послуг;
9) кінцевого споживання товарів і послуг.
4. Балансуючою статтею для рахунку «Використання доходів» є:
1) валовий національний розташовуваний дохід;
2) валовий прибуток, змішані доходи;
3) доходи від власності;
4) валовий національний доход;
5) валовий внутрішній продукт;
6) сальдо доходів від власності;
7) сальдо поточних трансфертів;
8) валове національне заощадження;
9) валовий випуск;
10) валовий національний розташовуваний скоректований дохід.

Завдання 10
Є наступні умовні дані про функціонування економіки країни (у поточних цінах
млрд. грн.):
- випуск товарів і послуг в основних цінах 2806,4;
- проміжне споживання 1312,4;
- податки на продукти й імпорт 196,4;
- субсидії на продукти й імпорт 59,4;
- сальдо поточних трансфертів, отриманих від «іншого миру» і переданих йому 0,7;
- витрати на кінцеве споживання домашніх господарств 762,7;
- витрати на кінцеве споживання державних установ 305,6;
- витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують
домашні господарства 33,7;
- валове нагромадження основного капіталу 329,4;
- зміна запасів матеріальних обігових коштів 128,9;
- чисте придбання цінностей 32,1;
- доходи від власності, отримані від «іншого миру» 18,2;
- доходи від власності передані «іншому миру» 32,1;
- імпорт товарів і послуг 362,6;
- експорт товарів і послуг 428,1.
Визначите:
1) ВВП у ринкових цінах усіма можливими методами;
2) статистична розбіжність;
3) складіть рахунки розподілу первинних доходів, вторинного розподілу доходів,
використання доходів, розрахувавши відповідні балансуючі статті.
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