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Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі
завдання – 200 балів, а саме:
1. Кожне правильно виконане тестове завдання оцінюється у 2 бали
(всього: 50∙2=100 балів).
2. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в
25 балів (всього: 2∙25=50 балів).
3. Правильно розв'язана задача № 1 оцінюється в 20 балів.
4. Правильно розв'язана задача № 2 оцінюється в 30 балів.
І. Оберіть одну правильну відповідь у пропонованих тестових
завданнях:
1. Обмеження моделі мультиплікатора полягає в тому, що вона пояснює
економічні процеси виключно в умовах:
а) неповної зайнятості та високого рівня безробіття;
б) повної зайнятості та стрімкого збільшення рівня цін;
в) відставання потенційного ВВП від його фактичного рівня;
г) природного безробіття та інфляційного зростання цін.
2. Найпоширенішою формою інтеграції малого і великого бізнесу в галузі збуту є:
а) інжиніринг;
б) франчайзинг;
в) лізінг;
г) мерчандайзинг.
3 Соціально-економічний підхід до визначення сутності капіталу передбачає
трактування його як:
а) фактора виробництва, який впливає на результати підприємницької
діяльності та приносить дохід власникові;
б) певного внеску, що забезпечує дохід власникові незалежно від характеру
його діяльності;
в)
фінансового ресурсу, що приносить дохід власникові у вигляді
процента;
г) специфічних суспільних відносин, що виникають за певних історичних
умов.
4. Відповідно до кейнсіанської теорії попит на гроші:
а) прямо залежить від реального доходу та процентної ставки;

б) обернено залежить від реального доходу та процентної ставки;
в) знаходиться в прямій залежності від реального доходу та в оберненій
залежності від процентної ставки;
г) знаходиться в прямій залежності від процентної ставки та в оберненій
залежності від реального доходу.
5. Лауреат Нобелівської премії з економіки, Р.Коуз є автором теорії:
а) людського капіталу;
б) трансакційних витрат;
в) суспільного вибору;
г) суспільного добробуту.
6. Парадокса Бертрана полягає в тому, що:
а) фірми узгоджують поведінку;
б) в умовах рівноваги при виробництві однорідної продукції фірми
виробляють однаковий обсяг продукції;
в) в ситуації рівноваги за умови однорідності продукції, ціна буде
дорівнювати граничним витратам;
г) ціна буде меншою за середні витрати.
7. Основна відмінність між неокласичною та кейнсіанською моделями рівноваги
на ринку благ полягає в тому, що їхні прихильники мають різні погляди на:
а) сутність і роль грошей;
б) сутність реального доходу і доходу кінцевого використання;
в) фактори, які формують заощадження;
г) фактори, які визначають обсяг інвестицій.
8. За системи плаваючих валютних курсів при зниженні обсягів ВВП:
а) імпорт і ціна національної грошової одиниці зменшиться;
б) імпорт і ціна національної грошової одиниці збільшиться;
в) імпорт збільшиться, а ціна національної грошової одиниці зменшиться;
г) імпорт зменшиться, а ціна національної грошової одиниці підвищиться.
9. Заробітна плата за Дж. Б. Кларком визначається:
а) попитом і пропозицією праці;
б) мінімумом засобів існування робітників;
в) граничною продуктивністю праці;
г) середньою заробітною платою в галузі.
10. Якщо фірма почне застосовувати метод прискореної амортизації, то:
а) її загальні витрати не зміняться;
б) її граничні витрати не зміняться;
в) збільшаться її середні змінні витрати;
г) немає правильної відповіді.
11. …
…
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ІІ. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
1. Рівновага фірми на ринку монополістичної конкуренції.

2. Функція інвестицій в кейнсіанській та класичній моделях.
ІІІ. Розв’яжіть задачі та обґрунтуйте відповіді:
1. Процес виробництва на підприємстві описується виробничою функцією
Q=2,5L⅔K⅓, де Q – обсяг виробництва, L – обсяг використаних трудових
ресурсів, K – обсяг використаного капіталу. Ставка орендної плати за капітал
вдвічі перевищує ставку зарплати й дорівнює 2 грош. од. Виконайте такі
завдання:
1) знайдіть алгебраїчний вираз для ізокванти, якщо Q=5 і зобразіть
ізокванту графічно;
2) визначте, чи є у підприємства резерв для зниження витрат за умови, що
обсяг випуску залишиться незмінним.
2. У закритій економічній системі функція споживання має такий вигляд:
C = 400 + 0,75Y. Інвестиційний попит підприємців визначається функцією
інвестицій I = 200 - 25i. Рівень цін сталий P = 1. Попит на гроші визначається
функцією L = 0,5Y + 500 - 50i. Грошова маса в обігу (M) становить 800 грош. од.
Визначте:
1) рівняння кривої IS;
2) рівняння кривої LM;
3) реальний обсяг національного виробництва за умов рівноваги товарного і
грошового ринків.

