ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО»
Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник вступних
випробувань, правильно виконавши всі завдання – 200 балів, а саме:
1. Кожне правильно виконане тестове завдання оцінюється у 2 бали
(усього: 50*2=100 балів).
2. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється у
25 балів (усього: 2*25=50 балів).
3. Правильно розв'язана задача № 1 оцінюється у 20 балів.
4. Правильно розв'язана задача № 2 оцінюється у 30 балів.
І. Оберіть одну правильну відповідь у пропонованих тестових
завданнях:
1. Державний бюджет, збалансований на циклічній основі, є наслідком:
а) збільшення державних видатків і зменшення податків у період
економічного піднесення;
б) збільшення державних видатків і зменшення податків у період
економічного спаду;
в) зменшення державних видатків і податків у період економічного спаду;
г) зменшення державних видатків і збільшення податків у період
економічного спаду.
2. Якщо гранична вигода індивідів від споживання суспільного блага
розподіляється пропорційно витратам, то обсяг надання цього блага буде:
а) надмірним;
б) недостатнім;
в) оптимальним;
г) неможливо визначити.
3. Застосування товарних знаків сприяє зниженню:
а) витрат вимірювання;
б) витрат масштабу;
в) рівня захисту прав власності;
г) асиметрії інформації.
4. Використовуючи кейнсіанську макроекономічну модель АD–AS, визначте умови
циклічної кризи:
а) зниження виробництва, зміщення кривої AS ліворуч;
б) зниження сукупного попиту, зміщення кривої АD ліворуч;
в) зростання безробіття і загального рівня цін;
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г) зміщення кривої АD праворуч, що викликає підвищення рівня цін.
5. Наслідком перевищення заощаджень над інвестиціями є:
а) зниження сукупного попиту;
б) економічне зростання;
в) збільшення сукупного попиту;
г) посилення інфляції.
6. Свідченням успішної диференціації продукції за інших незмінних умов є:
а) зростаюча віддача від масштабу;
б) зменшення еластичності попиту за ціною;
в) зниження середніх витрат виробництва;
г) зменшення ринкового попиту.
7. Ступінь монопольної влади фірми залежить від такого чинника:
а) цінової еластичності попиту на вироблений продукт;
б) висоти галузевих бар’єрів її входження у галузь;
в) довгострокових середніх витрат фірми;
г) інформованості покупців.
8. Функцією формальних інституцій в економіці є реалізація:
а) звичаєвого впорядкування і закріплення сукупності соціальноекономічних норм та правил;
б) правового, юридичного закріплення неформальних норм і правил
взаємодії економічних суб’єктів;
в) суспільного контролю над економікою;
г) ефективного розподілу суспільних благ.
9. Визначте витрати, які не входять до складу трансакційних витрат:
а) витрати пошуку інформації;
б) витрати контролю за виконанням контракту;
в) витрати експлуатації економічної системи;
г) транспортні витрати.
10. Внеском нового інституціоналізму в розвиток міждисциплінарних досліджень
на стику економіки та права є:
а) теоретичне моделювання поведінки ринкових суб’єктів;
б) теорія трансакційних витрат;
в) економічна теорія прав власності;
г) теорія інформаційної економіки.
11. …
…
50….
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ІІ. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
1. Функції ринку та його роль у соціально-економічній системі суспільства.
2. Сутність та структура відносин власності, їх місце в економічній системі.
Правовий та економічній зміст власності.
ІІІ. Розв’яжіть задачі та обґрунтуйте відповіді:
Задача № 1
Функція сукупних витрат конкурентної фірми має вигляд С(х) = 10х2 + 1000.
Визначити:
1) функцію пропозиції фірми та обсяг її виробництва, за якого сукупні середні витрати будуть мінімальними;
2) чи буде фірма здійснювати виробництво за ціни р = 60.
Задача № 2
Швидкість обігу грошей визначається згідно з рівнянням

.

Здійснюючи грошово-кредитну політику, Центральний банк виходить із того, що
V є постійною, реальна ставка відсотка r = 8%. Припустимо, що інфляція в n-ому
році становить 12%, а метою Центрального банку є зростання реального ВВП на
4%.
Визначити:
1) на скільки Центральний банк має збільшити пропозицію грошей;
2) якою має бути номінальна ставка відсотка i ;
3) як зменшиться номінальна ставка відсотка (відповідно до ефекту
Фішера), якщо інфляція збільшиться на 4% за інших сталих умов.

