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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Факультет економічний
Спеціальність Облік і оподаткування
Спеціалізація
Семестр
6
Форма навчання денна
Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень):бакалавр
Навчальна дисципліна:
Макроекономічний аналіз
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ЗАВДАННЯ) № 1
1. Предмет, метод та задачі макроекономічного аналізу.
2. У сектор «Нефінансові підприємства» входять:
А) підприємства, які зайняті виробництвом і реалізацією продуктів і нефінансових
послуг;
В) комерційні установи, що надають фінансові та страхові послуги;
С) державні установи, що надають неринкові послуги;
Д) громадські організації, що надають неринкові послуги для домашніх
господарств.
3. Валовий національний дохід - це:
А) національний дохід за вирахуванням споживання основного капіталу;
В) сальдо доходів від власності, отриманих з-за кордону;
С) сума сальдо первинних доходів секторів (галузей).
4. Стадія використання доходу характеризується показниками:
А) кінцевого споживання товарів і послуг;
В) валового заощадження;
С) сальдо експорту-імпорту товарів і послуг;
D) оплати праці найманих працівників;
Е) випуску.
5. Інституційна одиниця - це:
А) одиниця, яка є юридичною особою;
В) одиниця, яка є юридичною особою, але не веде повний набір бухгалтерських
рахунків;
С) одиниця, яка веде не повний набір бухгалтерських рахунків.
D) одиниця, яка веде повний набір бухгалтерських рахунків.


Кількість балів за кожне з питань відповіді:
За 1 - 5 балів; з 2 по 6 – по 5 балів; зад 7 – 10 балів
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6. У сектор «Загальнодержавне управління» входить:
А) органи МВС;
В) підприємство зв'язку;
С) пенсійний фонд;
D) казначейство;
Е) присадибне господарство.
7. Задача. Наведені наступні дані, млн.грн.
Випуск товарів та послуг в основних цінах
Проміжне споживання
Податки на продукти
Субсидії на продукти
(-)
Оплата праці найманих робітників
Податки на виробництво та імпорт
Субсидії на виробництво та імпорт (-)
Сальдо доходів від власності (+)
Побудуйте:
1) рахунок виробництва товарів та послуг;
2) рахунок утворення доходів.
Визначте ВВП в ринкових цінах и ВНД.

17144
9352
2280
680
4040
1280
248
96
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