Приклади виконання завдань з дисципліни «Макроекономіка світогосподарських
процесів»
Для поточного та підсумкового контролю використовуються наступні види завдань:
1. Відкриті тести
2. Закриті тести
3. Тести типу «Вірно/Невірно», тести типу «Так/Ні»
4. Задачі
Приклади завдань з відповідями наведено нижче
Питання
Відповідь
Пояснення
(1)
(2)
(3)
1. Відкриті тести. Надайте відповідь на питання, відповідь поясніть
В економіці
В умовах спаду та спаду
спостерігається спад, зростає
центральний банк проводить
безробіття. Яку грошову
політику «дешевих грошей»,
політику доцільно проводити
тобто
за
допомогою
центральному банку?
інструментів
монетарної
політики
збільшує
пропозицію грошей, що
призводить до зниження
процентної ставки, робить
кредитні
ресурси
більш
доступними;
відповідно,
виробництво розширюється,
безробіття
зменшується,
темпи
економічного
зростання прискорюються.
2. Які товари - еластичного або
Нееластичного попиту
Податок збільшує
нееластичного попиту ціну товару, але
вигідніше оподатковувати і
споживач менше
чому?
або взагалі не
реагує на ці зміни,
розглядаючи товар
як необхідний
2. Закриті тести. Виберіть єдину вірну відповідь та поясніть
(1)
(2)
(3)
Якщо людина втратила роботу у Б. Циклічне
Скорочення
зв'язку із скороченням сукупного
сукупного попиту є
попиту, то виникає безробіття:
ознакою фази спаду
А. Природне
ділового циклу, яка
Б. Циклічне
супроводжується
В. Структурне
циклічним
Г. Фрикційне
безробіттям;
структурне
безробіття виникає
внаслідок
структурної кризи,
фрикційне
безробіття існує
завжди, , природне
безробіття — це це
частка безробітних,
яка відповідає

доцільному рівню
повної зайнятості в
економіці, тобто
потенційному ВВП
3. Тести типу «Вірно/Невірно», «Так/Ні». Визначте, чи вірним є твердження,
відповідь поясніть
Дохід,
отриманий
від Не вірно
Виходячи
з
перепродажу акцій, враховується
визначення ВВП
при підрахунку ВВП як прибуток
корпорацій.
Ефект процентної ставки - це Не вірно
У
кривої
AD
один з ефектів, який пояснює
негативний нахил
позитивний нахил кривої AD
Позитивна
функція Так
Виходячи
з
макроекономіки спрямована на
визначення
обґрунтування причин і наслідків
економічних криз
Визначте, що з наведеного нижче враховується при підрахунку ВВП, а що ні
Твердження
Відповідь
1. Плата приватного підприємства за оренду приміщення
Так
2. Робота сантехніка, який відремонтував водопровідні крани у Ні
власній квартирі
3. Заробітна плата викладача економіки
Так
4. Купівля компанією "Світоч" пакета акцій компанії "Золотий Ні
колос"
4. Задача
Дано
Розв’язання
Ціна товару Х зросла з 100 до
Коефіцієнт перехресної еластичності попиту:
200 грн., В результаті попит на
Eab=((2500-2000)/(2500+2000)) × ((200+100)/(200 товар У підвищився з 2000 до
100)) = 0.33
2500 штук.
Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту
Розрахуйте перехресну
має позитивне значення, тобто кількість
еластичність попиту.
запитуваної продукції Х варіює в прямій
Чи є товари Х і У
залежності від зміни ціни продукту Y, то продукти
взаємозамінними,
Х і Y є взаємозамінними товарами
взаємодоповнюючими або
нейтральними?

