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Львівський національний університет імені Івана Франка 

“Затверджую” 

Ректор       проф. В.П. Мельник 

№ особової справи____________________________ Варіант ____1____ 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  “ЕКОНОМІКА” 

спеціалізація “БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА” 

Вказівки: Розв'яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповіді. Ваші відповіді також запишіть у 
відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в талоні не 
допускається. 

Тести (за кожну правильну відповідь 2 бали): 

1.(........)  
Яка форма власності, на думку Арістотеля, породжує найменше взаємних нарікань? 
1) приватна;                              3) державна; 
2) колективна;                          4) общинна. 

2.(........)  
Засновником класичної політичної економії в Англії став: 
1) В.Петті;          2) П.Буагільбер           3) Д.Лоу;       4) Ф.Енгельс. 

3.(........)  
Вперше терміни «основний» і «оборотний капітал» в науку запровадив: 
1) Ф. Кене;                          3) А. Сміт; 
2) К. Маркс;                        4) Д. Рікардо. 

4.(........)  
Клієнти в Стародавній Греції – це: 
1) залежне населення, прикріплене до землі; 
2) родина, або окремі особи, які входили до ойкісного господарства, не пов’язані кровними 
зв’язками з його господарями; 
3) іноземці, які не мали прав на землю і змушені були займатися ремеслом або торгівлею; 
4) орендарі невеликої земельної ділянки у великого землевласника. 

5.(........)  
Яка теорія посідає центральне місце у концепціях австрійської школи? 
1) теорія граничної корисності; 
2) теорія трудової вартості; 
3) теорія чинників виробництва; 
4) теорія грошей. 

6.(........)  
Які економічні теорії позитивно оцінюють державне регулювання економіки? 
1) теорія фізіократів, марксизму, маржиналізму; 
2) меркантилізму, марксизму, кейнсіанства; 
3) марксизму, кейнсіанства, теорія суспільного вибору; 
4) марксизму, кейнсіанства, монетаризму.  

7. (........) 
До якого з інструментів економічної політики належать податкові пільги? 
1) правового;    2) адміністративного; 
3) економічного;   4) організаційного. 
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8. (........) 
Що не стосується наукового підходу до аналізу національної економіки, застосованого Кейнсом: 
1) спирається на маржиналізм та психологічний підхід; 
2) спирається на використання переважно графічних моделей; 
3) започаткований Кейнсом;. 
4) становить методологічну основу макроекономіки як науки. 

9. (........) 
До наукових  новацій, характерних для теорії Кейнса, з-поміж зазначеного не належить: 
1) використання обмеженої кількості макроекономічних змінних та понять; 
2) використання моделювання для аналізу національної економіки; 
3) акцентування на визначальній ролі для економіки  сукупної пропозиції; 
4) акцентування на визначальній ролі для економіки  сукупного попиту. 

10. (........) 
Що не є предметом аналізу економіки галузевих ринків: 
1) інструментарій державного регулювання галузевої структури економіки; 
2) практика міжфірмової конкурентної боротьби; 
3) механізм досягнення максимізації корисності споживача в умовах досконало конкурентного 
ринку; 
4) закономірності формування різних ринкових структур 

11. (........) 
Сучасні дослідження в галузі економіки галузевих ринків ґрунтуються здебільшого на: 
1) аналізі антимонопольної політики держави; 
2) формальних моделях ринків олігополії; 
3) теорії монополістичної конкуренції; 
4) інституційних економічних моделях. 

12. (........) 
Додатний нахил кривої LM (якщо її тлумачити з позиції кількісного рівняння обміну) випливає з 
тієї обставини, що: 
1) для даного рівня цін пропозиція грошей визначає рівень доходу; 
2) швидкість обігу грошей залежить від процентної ставки; 
3) вищий рівень інфляції передбачає вищу процентну ставку; 
4) зі збільшенням доходу вища процентна ставка обов’язково має зрівноважувати ринок грошей. 

13. (........) 
За плаваючих валютних курсів та низької мобільності капіталу результативність стимулювальної 
монетарної політики: 
1) така сама, як і за абсолютної мобільності капіталу; 
2) нижча, ніж за абсолютної мобільності капіталу; 
3) вища, ніж за абсолютної мобільності капіталу; 
4) однозначної відповіді немає; 
5) усі твердження неправильні. 

14. (........) 
З одиниці ресурсів Багатія може виробляти 3 т борошна або 6 т цукру, а Бідасія – 1 т борошна або 4 
т цукру. Якщо міжнародна спеціалізація країн відбувається на засадах порівняльної переваги, то: 
1) Багатія експортуватиме цукор та імпортуватиме борошно 
2) Багатії не вигідно експортувати борошно та імпортувати цукор; 
3) Бідасія експортуватиме борошно та імпортуватиме цукор; 
4) Бідасії вигідно експортувати цукор та імпортувати борошно; 
5) усі відповіді неправильні. 

15. (........) 
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З моделі Мандела-Флемінга випливає, що в системі координат обсягу національногоо 
виробництва та валютного курсу (Y-e) крива IS* унаслідок підвищення обмінного курсу: 
1) переміщуватиметься вліво; 
2) переміщуватиметься вправо; 
3 стане крутішою; 
4) буде стабільною; 
5) усі твердження неправильні. 

16. (........) 
Закриту економіку можна описати такими рівняннями: С= 250 + 0,8 Yd  — функція споживання (де 
Yd  - використовуваний дохід); Т= 200 — прямі особисті податки, I = 100 – 50i — функція 
інвестицій (де i - процентна ставка); G = 250 — державні видатки; Ld = 0,85Y- 6і — функція попиту 
на гроші (де Y - національний дохід); М = 850 — пропозиція грошей; Р1=1 — рівень цін. 
Яким буде рівноважний обсяг національного виробництва для такої економіки? 

17. (……..) 
Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство: 
1) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама; 
2) виникає тісна залежність виробників один від одного; 
3) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька; 
4) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології. 

18. (……..) 
Якої економічної мети прагне суспільство, якщо воно намагається мінімізувати витрати і 
максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів: 
1) підтримання економічного зростання; 
2) досягнення повної зайнятості; 
3) досягнення економічної ефективності; 
4) підтримання стабільного рівня цін. 

19. (……..) 
Гіпотеза постійного доходу М. Фрідмана твердить, що гранична схильність до споживання доходу 
становить: 
1) одиницю; 
2) нуль; 
3) вища для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу; 
4) нижча для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу; 

20. (……..) 
Сферу зайнятості деякої країни характеризують наступні показники: 

Чисельність дорослого населення країни, млн. осіб 800 
Коефіцієнт участі у робочій силі 0,7 
Чисельність безробітних, млн. осіб 42 
Природний рівень безробіття, % 5 

Обчислити рівень циклічного безробіття в країні. 
 
Варіанти відповідей: 
1) 2,5%;  2) 2,75%;  3) 4,3%;  4) 12,5%; 5) 8,2%. 

21. (……..) 
Середні загальні витрати (АТС) виробництва набуватимуть мінімального значення за такого 
обсягу виробництва, коли: 
1) середні змінні витрати дорівнюють загальним постійним витратам; 
2) граничні витрати дорівнюють середнім загальним витратам; 
3) граничні витрати дорівнюють середнім змінним витратам; 
4) середні постійні витрати інтенсивно знижуються. 
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22. (……..) 
Фірма виробляє за рік 10 000 одиниць товару і продає їх за ціною 30 грн. Явні витрати фірми 
становлять 150 000 грн., а неявні витрати – 70 000 грн. Бухгалтерський прибуток фірми 
становитиме:  
1) 300 000 грн.; 
2) 150 000 грн.; 
3) 80 000 грн.; 
4) 230 000 грн. 

23. (……..) 
До яких наслідків не призводить виплата дотацій виробникам деякого товару за твердою ставкою 
за інших однакових умов? 
1) витрати виробників цього товару зменшуються за кожним рівнем його ціни пропозиції на 
величину твердої ставки дотації; 
2) нова рівноважна ціна товару встановлюється на рівні, що є нижчим від рівня його старої 
рівноважної ціни; 
3) нова рівноважна кількість товару стає меншою від старої його рівноважної кількості; 
4) ціна виторгу виробників цього товару відрізняється від ціни його споживачів на величину 
твердої ставки дотації. 

24. (……..) 
Крива "дохід - споживання" : 
1) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною ціни одного з товарів; на її основі 
будується крива індивідуального попиту; 
2) сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу; на її основі будуються 
криві Енгеля; 
3) сполучає всі точки рівноваги споживача, пов'язані зі зміною цін обох товарів; на її основі 
будується крива індивідуального попиту; 
4) сполучає всі точки рівновага споживача, пов'язані зі зміною доходу, на її основі будується крива 
ринкового попиту. 

25. (……..) 
Якщо для обраного споживачем споживчого кошика MUx/MUY=9, а Рх/Ру=7, то: 
1) споживач знаходиться у стані рівноваги; 
2) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару X і менше товару Y; 
3) для досягнення рівноваги споживачу слід купувати більше товару Y і менше товару X; 
4) споживач не має стимулу для зміни структури свого споживчого кошика. 
 
 

 

 

 

 
Декан економічного факультету     Р. В. Михайлишин 

 


