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Вступний іспит з додаткового вступного випробування з економічної теорії для 

вступників на спеціальності 051 «Економіка», 057 «Міжнародні економічні відносини», 
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оподаткування» за ступенем «Магістр». 

 

ТЕСТ № 1 

 

1. Обмеженість ресурсів означає, що: 

a. Ресурси знаходяться у приватній власності, а тому потребують оплати. 

 b. У суспільстві вони є в такій кількості, якої недостатньо для виробництва 

необхідних товарів і послуг. 

 c. Ресурсів вистачає тільки на виробництво предметів споживання. 

 d. З їхньою допомогою неможливо одночасне й повне задоволення всіх наявних 

потреб. 

 

2. Використання державних доходів та витрат направлених на регулювання 

суспільного виробництва це: 

 a. Валютна політика. 

 b. Фіскальна політика. 

 c. Грошово-кредитна політика. 

 d. Соціальна політика. 

 

3. Споживчий кошик - це: 

 a. певний набір матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення 

нормальних потреб середньостатистичної сім'ї, що забезпечує її нормальну 

життєдіяльність. 

 b. певний набір матеріальних благ, необхідних для задоволення нормальних потреб 

середньостатистичної сім'ї, що забезпечує її нормальну життєдіяльність. 

 c. набір продовольчих і непродовольчих товарів, необхідних людині для 

задоволення своїх потреб. 

 

4. Властивість товару обмінюватись у певних пропорціях - це 

 a. Вартість. 

 b. Корисність. 

 c. Споживна вартість. 

 d. Мінова вартість. 

 

5. Технологічний спосіб виробництва, що ґрунтується на ручній праці, 

називається: 

 a. Індустріальним. 

 b. Постіндустріальним. 

 c. Інструментальним. 

 

6. Амортизація дозволяє підприємству здійснювати: 

 a. розширене відтворення; 

 b. відтворення основних фондів (капіталу); 



 c. розширене відтворення основних та оборотних фондів(капіталу); 

 d. відтворення основних та оборотних фондів (капіталу); 

 

7. Заробітна плата за кількість відпрацьованого часу це: 

 a. Поштучна. 

 b. Преміальна. 

 c. Почасова. 

 d. Відрядна. 

 

8. До особливостей економічних законів (порівняно із законами природи) не 

можна віднести: 

 a. нетиповість зв'язку, який встановлюється. 

 b. порівняно більшу історичну рухомість (змінюваність); 

 c. встановлення найімовірнішого характеру зв'язків; 

 d. меншу міру суворості і точності; 

 

9. Витрати, розмір яких не залежить від кількості випущеної продукції, це: 

 a. Змінні. 

 b. Граничні. 

 c. Середні. 

 d. Постійні. 

 

10. До форм міжнародного руху (міграції) капіталу не відносять: 

 a. Вивіз (експорт) капіталу, коли він розміщується за кордоном даної країни. 

 b. Ввезення (імпорт) капіталу, коли в економіку даної країни вкладаються інвестиції 

з-за кордону. 

 c. Експорт та імпорт товарів і послуг. 

 d. Переміщення капіталів між країнами з метою вигіднішого їх використання. 

 

11. Скільки повинно бути форм власності в умовах змішаної економіки? 

 a. Стільки і в такому співвідношенні, які б найбільш повно відповідали 

національному рівню розвитку економіки і забезпечували найбільш динамічний 

економічний і соціальний її розвиток. 

 b. Дрібно-приватна, акціонерна, державна. 

 c. Державна і крупна приватна. 

 d. Лише дрібно-приватна та колективна. 

 

12. Економічні інтереси - це: 

 a. Свідома діяльність окремих людей та соціальних верств з метою задоволення 

матеріальних потреб. 

 b. Усвідомлені економічні потреби окремих людей та соціальних верств. 

 c. Прагнення окремих людей та соціальних верств реалізувати свою мету. 

 

13. Які доходи, одержані громадянами при розподілі національного доходу, є 

вторинними (похідними)? 

 a. заробітна плата робітника промислового підприємства; 

 b. заробітна плата водія вантажного автомобіля; 

 c. стипендія студента. 

 

14. Хто з перерахованих суб'єктів в найменшій мірі відноситься до підприємців: 



 a. Власник облігацій підприємства. 

 b. Власник кафе. 

 c. Фермер. 

 d. Директор великого підприємства. 

 

15. Сучасний етап розвитку світового господарства перебуває під впливом: 

 a. Зростаючої взаємозалежності національних господарств. 

 b. Поглиблення суперечностей між країнами світової спільності. 

 c. Радикальної перебудови в постсоціалістичних країнах. 

 d. Науково-технічної революції. 

 

16. Чисті витрати обігу є: 

 a. Непродуктивними, але збільшують вартість товару. 

 b. Продуктивними і збільшують вартість товару. 

 c. Непродуктивними і покриваються за рахунок прибутку. 

 d. Продуктивними і покриваються за торгового прибутку. 

 

17. Назвіть функцію, не властиву державному бюджету: 

 a. використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни; 

 b. з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових 

підприємств; 

 c. кошти державного бюджету формуються з податкових платежів 

 d. з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного 

апарату; 

 

18. Попит - це: 

 a. Гроші, які економічний суб'єкт готовий заплатити за певний товар. 

 b. Плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості. 

 c. Потреба, задовольнити яку бажає економічний суб'єкт. 

 d. Кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його 

одиницю. 

 

19. Ринок товару знаходиться у стані рівноваги, якщо: 

 a. За певною ціною плани покупців щодо покупок співпадають з планами продавців 

щодо продажу. 

 b. На ринку не існує ні надлишку, ні дефіциту товару. 

 c. Всі відповіді правильні. 

 d. Обсяг попиту на товар дорівнює обсягу його пропонування. 

 

20. Конвертованість валют у сучасних умовах: 

 a. здатність обмінюватися на інші валюти. 

 b. використання валют у зовнішньоекономічній діяльності. 

 c. купівельна спроможність валют. 

 d. міжнародне переміщення валют. 

 

21. Яким чином попит пов'язаний з потребами? 

 a. У попиті відображаються потреби, пропорційні платоспроможним можливостям. 

 b. Попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі. 

 c. У попиті відображаються найнагальніші потреби. 

 d. У попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта. 



 

22. Що не є умовою виникненню товарного виробництва 

 a. Суспільний поділ праці. 

 b. Індивідуальне привласнення продуктів праці. 

 c. Поява грошей. 

 d. Відокремленість товарних виробників. 

 

23. До негативних наслідків мілітаризації слід віднести: 

 a. Збільшення рівня безробіття. 

 b. Зменшення валового внутрішнього продукту. 

 c. Поглиблення диспропорцій в економіці. 

 d. Втрату інтелектуального потенціалу. 

 

24. Послідовний рух капіталу, в процесі якого він проходить три стадії (обіг -

виробництво-обіг) і набуває трьох функціональних форм (грошова, продуктивна, 

товарна), називається: 

 a. Оборотом капіталу. 

 b. Кругооборотом капіталу. 

 c. Часом обігу капіталу. 

 

25. Кредит, що надається під заставу нерухомого майна або землі, називається: 

 a. Споживчим. 

 b. Банківським. 

 c. Іпотечним. 

 d. Комерційним. 
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ТЕСТ № 2 

 

1. Які види потреб сучасного працівника у розвинутих країнах світу 

переважають з часу розгортання НТР? 

 a. потреби у товарах тривалого користування; 

 b. Потреби у предметах розкошу 

 c. потреби в послугах та духовні потреби. 

 d. потреби у товарах повсякденного попиту; 

 

2. Джерелом багатства країни фізіократи вважали: 

 a. Золото. 

 b. Виробництво. 

 c. Сільське господарство. 

 d. Торгівля. 

 

3. Яка ознака характеризує тільки ринок чистої конкуренції 

 a. Фірма єдиний виробник товару. 

 b. Фірма максимізує прибуток 

 c. Фірма застосовує нецінову конкуренцію 

 d. Фірма не може впливати на ціну 

 

4. Історичними перспективами змішаної економіки є: 

 a. Розширення ролі стихійних ринкових регуляторів. 

 b. Соціалізація капіталістичної ринкової економіки та перехід демократичним 

шляхом у нову посткапіталістичну систему. 

 c. Перехід до регульованої соціально орієнтованої ринкової економіки. 

 d. Перехід від переважно капіталістичної до переважно соціалістичної системи. 

 

5. Земельна рента, яка виникає внаслідок додаткових капіталовкладень, 

називається: 

 a. Абсолютною. 

 b. Монопольною. 

 c. Диференційною 1. 

 d. Диференційною 2. 

 

6. Додаткова вартість, що збільшується за рахунок скорочення необхідного 

робочого часу, називається: 

 a. Абсолютною 

c. Відносною 

 d. Надлишковою 



b. Немає правильної відповіді 

 

7. Капіталізм вільної конкуренції - це: 

 a. Виробництво для ринку підприємливими індивідами чи їх об'єднаннями з метою 

отримання прибутку; 

 b. Суспільний спосіб виробництва, за якого процес виробництва підкоряється 

капіталу, тобто який заснований на відносинах між капіталом і найманою працею; 

 c. Економічний лад, що характеризується капіталістичною власністю на речові 

ресурси, використанням найманої праці та системи ринків чистої конкуренції; 

 

8. На другій стадії кругообігу капіталу відбувається: 

 a. Купівля факторів виробництва 

 b. Перетворення грошового капіталу у товарний 

 c. Перетворення товарного капіталу у грошовий 

 d. Виробництво нового товару та створення вартості 

 

9. Сутність державного регулювання економіки найповніше розкриває таке 

визначення: 

 a. Забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку в суспільстві; 

 b. Формування економічного механізму захисту навколишнього середовища; 

 c. Цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, економічних і 

соціальних передумов, необхідних для ефективного функціонування суспільного 

виробництва; 

 d. Організація виробництва суспільних товарів і послуг; 

 

 10. Споживчий кошик - це: 

 a. набір продовольчих і непродовольчих товарів, необхідних людині для 

задоволення своїх потреб. 

 b. певний набір матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення 

нормальних потреб середньостатистичної сім'ї, що забезпечує її нормальну 

життєдіяльність. 

 c. певний набір матеріальних благ, необхідних для задоволення нормальних потреб 

середньостатистичної сім'ї, що забезпечує її нормальну життєдіяльність. 

 

11. Економічні системи поділяються на: 

 a. Ринкові 

 b. Змішані 

 c. Все перелічене 

 d. Командно-адміністративні 

 

12. Фактори виробництва - це: 

 a. засоби та предмети праці; 

 b. засоби виробництва та робоча сила; 

 c. робоча сила і предмети праці. 

 d. робоча сила та засоби праці; 

 

13. Яка функція грошей найбільш уразлива для інфляції: 

 a. Засіб заощадження 

 b. Міра вартості. 

 c. Засіб обігу. 



 

 14. Яке визначення категорії "товар" найправильніше: 

a. Результат дії виробничих відносин і продуктивних сил 

 b. Благо, яке задовольняє потребу людини 

 c. Продукт праці призначений для продажу 

 d. Річ, що необхідна для споживання іншими людьми 

 

15. Чим представлений змінний капітал за натурально-речовою формою: 

a. коштами на оплату найманої робочої сили; 

 b. комплектуючими вузлами й деталями, сировиною і допоміжними матеріалами 

 c. електроенергією, паливно-мастильними матеріалами, іншими енергоносіями 

 d. Будівлями, спорудами, приміщеннями 

 

16. Фундаментальні економічні  "що, як і для кого виробляти" мають 

відношення. 

a. Тільки до ринкової економіки. 

 b. Тільки до відсталої економіки. 

 c. До будь-якого суспільства, незалежно від його соціально-економічної та 

політичної організації. 

 d. Тільки до командної економіки. 

 

17. Додаткові витрати обігу є: 

a. Продуктивними і збільшують вартість товару. 

 b. Непродуктивними і покриваються за рахунок прибутку. 

 c. Непродуктивними, але збільшують вартість товару. 

 d. Продуктивними і покриваються за торгового прибутку. 

 

18. Джерелом багатства країни класики вважали: 

 a. Торгівля. 

 b. Виробництво. 

 c. Сільське господарство. 

 d. Золото. 

 

19. Якщо продукт праці призначений для обміну, то це 

 a. Натуральне виробництво. 

 b. Торгове виробництво. 

 c. Обмінне виробництво. 

 d. Товарне виробництво. 

 

20. Почасова заробітна плата - це: 

 a. Плата з урахуванням якості та кількості виробленої продукції. 

 b. Плата за результатами праці. 

 c. Плата за підсумками робочого дня. 

 d. Плата за кількість відпрацьованого робочого часу. 

 

21. Предметом праці є: 

a. Інструменти, які використаються в процесі виробництва. 

 b. Те, на що спрямовано працю й із чого в результаті виходить продукт праці. 

 c. Сукупність обмежених ресурсів. 

 d. Засоби, за допомогою яких виробляється продукт. 



 

22. Робоча сила - це: 

a. Сукупність фізичних та розумових здібностей до праці 

 b. Люди, які мають постійне місце роботи 

 c. Особи, що мають певний рівень досвіду і кваліфікації 

 d. Усе населення країни 

  

23. В чому суть принципу "розподіл за працею"? 

a. це розподіл у відповідності з якістю праці; 

 b. це розподіл у відповідності з кількістю і якістю праці; 

 c. це розподіл за принципом "однакова праця - однакова винагорода". 

 d. це розподіл у відповідності з кількістю праці; 

 

 24. Акція - це: 

a. Цінний папір, що дає його власнику право брати участь у загальних зборах 

акціонерів. 

 b. Цінний папір, що дає можливість отримати першочергове відшкодування збитків 

при банкрутстві підприємства. 

 c. Цінний папір, що засвідчує внесення його власником певної суми грошей у 

акціонерний капітал підприємства та дає його власнику право отримувати дивіденд. 

 d. Цінний папір, що засвідчує внесення його власником певної суми грошей і 

гарантує її повернення через певний строк з виплатою фіксованого доходу. 

 

 25. Послідовний рух капіталу, в процесі якого він проходить три стадії (обіг - 

виробництво-обіг) і набуває трьох функціональних форм (грошова, продуктивна, 

товарна), називається: 

a. Часом обігу капіталу. 

 b. Кругооборотом капіталу. 

 c. Оборотом капіталу. 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Приймальна комісія 

 

Вступний іспит з додаткового вступного випробування з економічної теорії для 

вступників на спеціальності 051 «Економіка», 057 «Міжнародні економічні відносини», 

075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і 

оподаткування» за ступенем «Магістр». 

 

ТЕСТ № 3 

 

1. Найбільш складною формою економічної інтеграції є: 

 a. Валютний союз; 

 b. Торговельна інтеграція. 

 c. Митний союз; 

 d. Економічний союз; 

 

2. Гроші - це 

a. Золото та срібло. 

b. Паперові знаки та монети, випущені країною. 

c. Товар, який користується великим попитом. 

d. Загальний еквівалент вартості. 

 

3. Глобалізація - це: 

a. Процес поширення співпраці пострадянських країн із розвинутими країнами. 

b. Поглинання менш розвинутих країн більш розвинутими. 

c. Процес лібералізації торгівлі та ринків капіталу, приватизації та дерегулювання 

економічної активності. 

d. Загальнопланетарний процес інтернаціоналізації національних систем. 

 

4. Земельна рента, яка виникає внаслідок додаткових капіталовкладень, 

називається: 

a. Абсолютною. 

b. Диференційною 1. 

c. Монопольною. 

d. Диференційною 2. 

 

5. Яка країна має найбільші вигоди на світовому ринку? 

 a. Країна, в якій для виробництва товарів використовується складніша праця. 

 b. Країна, в якій для виробництва товарів використовується інтенсивніша праця. 

 c. Країна, яка купує ці товари. 

 d. Країна, в якій для виробництва товарів використовується більш складна і 

наукомістка праця. 

 

6. Яка тенденція найхарактерніша для сучасної системи державного бюджету? 

 a. зростання частки видатків з державного бюджету на соціальні цілі; 

 b. зменшення частки податків у доходах державного бюджету; 

 c. всі відповіді вірні. 

 d. збалансованість видаткової частини бюджету з доходною; 



 

 7. Економічна система, в якій поєднується державне та ринкове регулювання 

та різні форми власності, це система: 

 a. Традиційна 

 b. Ринкова 

 c. Командно-адміністративна 

 d. Змішана. 

 

 8. Праця виробників, взята як витрати робочої сили, це: 

 a. Складна праця 

 b. Конкретна праця 

 c. Проста праця 

 d. Абстрактна праця 

 

 9. Яке з наведених положень найточніше: 

 a. економічні закони виражають суть економічного процесу. 

 b. економічні закони виражають зв'язок між явищами; 

 c. економічні закони виражають суть явища; 

 

 10. Якими проблемами в ринковій економіці повинна займатися держава: 

 a. визначати коло суспільних товарів і послуг, які потрібні для суспільства, 

незалежно від смаків і переваг якої-небудь групи чи всього населення. 

 b. визначати скільки і чого необхідно виробляти при наявних ресурсах; 

 c. надавати допомогу конкретному споживачеві з обмеженими доходами , 

визначаючи способи їх конкретного використання; 

 d. розподілом грошових доходів в суспільстві; 

 

 11. Підвищення інтенсивності праці призводить до: 

 a. Збільшення створеної величини вартості 

 b. Зменшує вартість одиниці продукції 

 c. Не змінює створювану вартість 

 d. Збільшує вартість одиниці продукції 

 

 12. Яке завдання виконує інфраструктура ринку? 

 a. формує ринковий попит і пропозицію; 

 b. обслуговує ринок, забезпечує можливості виконання властивих йому функцій; 

 c. здійснює вибір найефективніших підприємницьких структур; 

 

13. Чим зумовлено значне зростання номінальної заробітної плати в Україні у 

першій половині 90-х років? 

 a. зростанням продуктивності праці; 

 b. підвищенням вартості робочої сили. 

 c. інфляцією; 

 

 14. Сутність державного регулювання економіки найповніше розкриває таке 

визначення: 

 a. Цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, економічних і 

соціальних передумов, необхідних для ефективного функціонування суспільного 

виробництва; 

 b. Організація виробництва суспільних товарів і послуг; 



 c. Формування економічного механізму захисту навколишнього середовища; 

 d. Забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку в суспільстві; 

 

 15. Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин? 

 a. функція засобу обігу; 

 b. функція засобу нагромадження; 

 c. функція засобу платежу; 

 d. всі названі функції. 

 

 16. Іпотечний кредит - це: 

 a. довгостроковий кредит; 

 b. кредит під високі відсотки; 

 c. кредит під залог нерухомого майна 

 d. всі відповіді невірні 

 

 17. Товар, що виражає вартість іншого товару, знаходиться: 

 a. В еквівалентній формі вартості 

 b. У міновій вартості 

 c. Неможливо визначити 

 d. У відносній формі вартості 

 

 18. Оптова (гуртова) торгівля - це: 

 a. Придбання великих партій товару з метою їх подальшого перепродажу. 

 b. Купівля великих партій товару. 

 c. Купівля окремих одиниць товару. 

 d. Придбання малих партій товару. 

 

19. Яке з положень найгрунтовніше розкриває зміст категорії"фінанси" -це: 

 a. сукупність грошових доходів населення; 

 b. сукупність відносин між державою і населенням з приводу грошових доходів 

населення; 

 c. сукупність відносин між державою, підприємствами і населенням з приводу 

формування і використання грошових фондів; 

 d. гроші; 

 

 20. Робоча сила - це: 

 a. Усе населення країни 

 b. Сукупність фізичних та розумових здібностей до праці 

 c. Люди, які мають постійне місце роботи 

 d. Особи, що мають певний рівень досвіду і кваліфікації 

 

 21. Яке з визначень сутності підприємства є вірним? 

 a. Це певна сукупність продуктивних сил і відносин власності. 

 b. Це ланка, в межах якої відбувається одиничний поділ праці. 

 c. Це основна ланка народного господарства, яка забезпечує виробництво 

переважної маси товарів і послуг, здійснює науково-дослідницьку і комерційну діяльність 

з метою привласнення прибутку. 

 

 22. Кредит, що надається на придбання товарів особистого вжитку, 

називається: 



 a. Комерційним. 

 b. Банківським. 

 c. Іпотечним. 

 d. Споживчим. 

 

 23. Відмінність між постійним і основним капіталом полягає у тому, що 

постійний капітал: 

 a. Це засоби праці, а основний - предмети праці. 

 b. Це засоби виробництва, а основний - предмети праці. 

 c. Це засоби виробництва, а основний - засоби праці. 

 

 24. Світове господарство - це: 

 a. Територіальний розподіл світу між окремими державами. 

 b. Економічна єдність світу. 

 c. Сукупність національних економік, пов'язаних між собою системою міжнародних 

економічних відносин. 

 d. Сукупність галузей та сфер виробництва. 

 

 25. Глобалізація економіки пов'язана з: 

 a. Формуванням міжнародної валютної системи. 

 b. Формуванням сукупності взаємопов'язаних та взаємозалежних економік. 

 c. Становленням цілісного всесвітнього господарського організму. 

 d. Зменшенням економічної залежності країн та регіонів. 
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Приймальна комісія 

 

Вступний іспит з додаткового вступного випробування з економічної теорії для 

вступників на спеціальності 051 «Економіка», 057 «Міжнародні економічні відносини», 

075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і 

оподаткування» за ступенем «Магістр». 

 

ТЕСТ № 4 

 

1. До глобальних проблем не відносяться: 

 a. Мирне освоєння космічного простору. 

 b. Прискорення економічного розвитку країн. 

 c. Охорона прав людини. 

 d. Забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством. 

 

2. Яку практичну доцільність має скорочення індивідуальних витрат 

виробника? 

 a. зменшує кількість працюючих і фонд заробітної плати на підприємстві; 

 b. підвищує прибутковість виробництва; 

 c. зменшує суму податків; 

 

 3. Яке відношення найповніше відображає ступінь задоволення потреб? (Фс - 

фактичне споживання; П - потреби) 

 a. Фс/П; 

 b. П1/П2; 

 c. Фс1/Фс0; 

 d. П/Фс. 

 

 4. Що таке абсолютна рента: 

 a. Економічна форма реалізації приватної власності на землю. 

 b. Частина орендної плати. 

 c. Плата за користування орендованою землею. 

 d. Рента, яка сплачується підприємцем-орендарем власнику з усіх за якісними 

показниками земель, у тому числі з гірших. 

 

 5. Відрядна заробітна плата - це: 

 a. Плата за підсумками робочого дня. 

 b. Плата з урахуванням якості та кількості виробленої продукції. 

 c. Плата за кількість відпрацьованого робочого часу. 

 d. Плата за результатами праці. 

 

 6. Земельна рента, яка виникає внаслідок додаткових капіталовкладень, 

називається: 

 a. Диференційною 2. 

 b. Монопольною. 

 c. Абсолютною. 

 d. Диференційною 1. 



 

 7. Що є основним джерелом нагромадження? 

 a. сукупний суспільний продукт. 

 b. додатковий продукт; 

 c. особисті доходи населення; 

 d. фонд заміщення; 

 

 8. Підвищення інтенсивності праці призводить до: 

 a. Не змінює створювану вартість 

 b. Збільшення створеної величини вартості 

 c. Зменшує вартість одиниці продукції 

 d. Збільшує вартість одиниці продукції 

 

 9. Основними складовими елементами економічної системи є: 

 a. Продуктивні сили та виробничі відносини 

 b. Продуктивні сили, відносини власності та робоча сила 

 c. Підприємства, держава, ринок, споживачі. 

 d. Продуктивні сили, виробничі відносини та господарський механізм 

 

10. Послідовний рух капіталу, в процесі якого він проходить три стадії (обіг - 

виробництво-обіг) і набуває трьох функціональних форм (грошова, продуктивна, 

товарна), називається: 

 a. Кругооборотом капіталу. 

 b. Оборотом капіталу. 

 c. Часом обігу капіталу. 

 

 11. Яка з характеристик не відноситься до "ринкової системи"? 

 a. Опосередкований зв'язок між виробництвом і споживанням. 

 b. Розвинена система поділу праці. 

 c. Монополія державної власності. 

 d. Відкритість економіки. 

 

 12. Міжнародна економічна інтеграція - це: 

 a. Розвиток міжнародних виробничих зв'язків. 

 b. Широке міждержавне об'єднання, яке діє відповідно до спеціальних угод і має 

певну організаційну структуру. 

 c. Процес міжнародного поділу праці. 

 d. Розвиток взаємовигідної зовнішньої торгівлі. 

 

 13. Які витрати відображає поняття "витрати виробництва"? 

 a. витрати праці окремого виробника на виробництво товару; 

 b. витрати уречевленої праці на виробництво товару; 

 c. витрати суспільно необхідної праці на виробництво товару; 

 d. матеріальні витрати підприємства на виробництво товару. 

 

 14. Витрати виробництва - це: 

 a. Кошти, отримані від реалізації продукції. 

 b. Сума постійного капіталу та прибутку. 

 c. Вартість, по якій товар продається. 

 d. Кошти авансовані капіталістом на купівлю факторів виробництва. 



 

 15. Економічні інтереси - це: 

 a. Прагнення окремих людей та соціальних верств реалізувати свою мету. 

 b. Усвідомлені економічні потреби окремих людей та соціальних верств. 

 c. Свідома діяльність окремих людей та соціальних верств з метою задоволення 

матеріальних потреб. 

 

 16. Глобалізація - це: 

 a. Процес лібералізації торгівлі та ринків капіталу, приватизації та дерегулювання 

економічної активності. 

 b. Процес поширення співпраці пострадянських країн із розвинутими країнами. 

 c. Поглинання менш розвинутих країн більш розвинутими. 

 d. Загальнопланетарний процес інтернаціоналізації національних систем. 

 

 17. Що не належить до процесу відтворення робочої сили? 

 a. перебування у дитячому садку; 

 b. виробнича діяльність. 

 c. культурний відпочинок; 

 d. споживання їжі; 

 

 18. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони: 

 a. не можуть мати формалізованого вираження. 

 b. об'єктивні; 

 c. діють лише у людському суспільстві; 

 d. суб'єктивні; 

 

19. Складові економічної системи 

 a. Продуктивні сили та виробничі відносини. 

 b. Продуктивні сили, виробничі відносини та господарський механізм. 

 c. Продуктивні сили, відносини власності та робоча сила. 

 

 20. Процес суспільного виробництва, що повторюється в незмінних маштабах, 

це: 

 a. Суспільне відтворення 

 b. Розширене відтворення 

 c. Звужене відтворення 

 d. Просте відтворення 

 

 21. Властивість товару: 

 a. Має певні хімічні та фізичні властивості. 

 b. Має споживчу вартість і вартість. 

 c. Має ціну. 

 d. Може обертатись на ринку. 

 

 22. Земельна рента, яка виникає на усіх землях, називається: 

 a. Монопольною. 

 b. Абсолютною. 

 c. Диференційною 2. 

 d. Диференційною 1. 

 



 23. Глобалізація змінює зміст світових господарських зв'язків таким чином, 

що: 

 a. Зростає міжнародний обмін сировиною та напівфабрикатами. 

 b. Темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають темпи зростання 

виробництва. 

 c. Темпи зростання виробництва випереджають темпи зростання міжнародної 

торгівлі. 

 d. Темпи торгівлі цінними паперами нижче за темпи міжнародної торгівлі товарами 

та послугами. 

 

 24. Історично визначений спосіб поєднання різних компонентів у системі 

продуктивних сил це: 

 a. техногенний спосіб виробництва. 

 b. технічний базис виробництва; 

 c. технологічний спосіб виробництва; 

 d. історико-технічний спосіб виробництва; 

 

 25. Національний доход - це: 

 a. загальна вартість суспільного продукту суспільного виробництва. 

 b. нова, створена суспільством за певний час (рік) вартість. 

 c. фонд заміщення. 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Приймальна комісія 

 

Вступний іспит з додаткового вступного випробування з економічної теорії для 

вступників на спеціальності 051 «Економіка», 057 «Міжнародні економічні відносини», 

075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і 

оподаткування» за ступенем «Магістр». 

 

ТЕСТ № 5 

 

1. Якщо продукт праці призначений для обміну, то це 

 a. Товарне виробництво. 

 b. Торгове виробництво. 

 c. Натуральне виробництво. 

 d. Обмінне виробництво. 

 

 2. Заробітна плата за кількість відпрацьованого часу це: 

 a. Поштучна. 

 b. Почасова. 

 c. Відрядна. 

 d. Преміальна. 

 

 3. Складові економічної системи 

 a. Продуктивні сили, відносини власності та робоча сила. 

 b. Продуктивні сили, виробничі відносини та господарський механізм. 

 c. Продуктивні сили та виробничі відносини. 

 

 4. Чим, насамперед, визначається мета діяльності підприємства: 

 a. Господарським законодавством. 

 b. Колективною угодою між адміністрацією і профспілковим комітетом 

підприємства? 

 c. Інтересами його власників. 

 d. Економічною політикою держави. 

 

 5. Історично визначений спосіб поєднання різних компонентів у системі 

продуктивних сил це: 

 a. технічний базис виробництва; 

 b. техногенний спосіб виробництва. 

 c. історико-технічний спосіб виробництва; 

 d. технологічний спосіб виробництва; 

 

 6. Номінальна заробітна плата - це: 

 a. Кількість товарів та послуг, які робітник може купити. 

 b. Заробітна плата в грошовій формі, яку нарахували робітнику. 

 c. Грошова сума, яку робітник витрачає. 

 d. Гроші, які робітник може витратити. 

 

 7. Від чого залежить ціна землі? 



 a. від розміру земельної ділянки. 

 b. від родючості землі; 

 c. від суми орендної плати і ставки банківського процента; 

 d. від місця розташування земельних ділянок; 

 

 8. Роздрібна торгівля - це: 

 a. Купівля окремих одиниць товару кінцевим споживачем; 

 b. Придбання малих партій товару з метою їх подальшого продажу кінцевому 

споживачу; 

 c. Купівля великих партій товару; 

 d. Придбання великих партій товару з метою їх подальшого перепродажу. 

 

 9. До факторів виробництва відносяться: 

 a. Предмети праці і засоби праці. 

 b. Засоби виробництва і робоча сила 

 c. Робоча сила і предмети праці. 

 d. Робоча сила і засоби праці. 

 

 10. Яка причина існування абсолютної земельної ренти? 

 a. наявність різних за родючостю та місцезнаходженням земель; 

 b. монополія на землю як на об'єкт господарювання. 

 c. монополія приватної власності на землю; 

 d. обмеженість земель; 

 

 11. Сучасна економічна теорія вивчає: 

 a. Ринкові відносини і форми організації бізнесу. 

 b. Взаємовідносини між людьми, які виникають між ними під час виробництва. 

 c. Діяльність людей, пов'язану з досягненням ефективного використання обмежених 

ресурсів задля максимізації задоволення потреб. 

 d. Поведінку фірм на ринках товарів і ресурсів. 

 

 12. Яка країна має найбільші вигоди на світовому ринку? 

 a. Країна, яка купує ці товари. 

 b. Країна, в якій для виробництва товарів використовується більш складна і 

наукомістка праця. 

 c. Країна, в якій для виробництва товарів використовується інтенсивніша праця. 

 d. Країна, в якій для виробництва товарів використовується складніша праця. 

 

 13. Глобальними вважаються проблеми, які: 

 a. Сприяють виживанню і розвитку людей за екстремальних умов. 

 b. Означають міжнародне співробітництво в усіх сферах економіки задля добробуту 

людей. 

 c. Є всезагальними (планетарними), загрожують людству в цілому і потребують 

об'єднання зусиль усіх країн для їх вирішення. 

 d. Породжені науково-технічними революціями, принциповими оновленнями 

технологій виробництва. 

 

 14. Міжнародний поділ праці - це: 

 a. Складна багаторівнева система світогосподарських зв'язків; 



 b. Спрямованість на забезпечення зростання суспільної продуктивності праці та 

економії робочої сили 

 c. Економічний фундамент, на якому заснована система світогосподарських зв'язків; 

 d. Форма поділу суспільної праці, що переросла межі національних економік і веде 

до спеціалізації окремих країн; 

 

 15. Економічна ефективність національної економіки визначається як 

співвідношення між: 

 a. Доходами державного бюджету та його витратами 

 b. Курсам національної та іноземної валюти 

 c. Доходами населення і цінами на товари 

 d. Отриманими результатами та витратами ресурсів 

 

 16. Цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, 

економічних і соціальних передумов, необхідних для ефективного функціонування 

суспільного виробництва - це: 

 a. Економічна політика держави 

 b. Державне регулювання економікою 

 c. Державне управління економікою 

 d. Державне втручання в економіку 

 

 17. Чим зумовлено значне зростання номінальної заробітної плати в Україні у 

першій половині 90-х років? 

 a. підвищенням вартості робочої сили. 

 b. зростанням продуктивності праці; 

 c. інфляцією; 

 

 18. Оберіть найбільш правильне визначення поняття "кредит": 

 a. Позичка в грошовій або товарній формі на умовах повернення зі сплатою 

відсотка. 

 b. Форма руху позичкового капіталу. 

 c. Відносини між власником вільних коштів і позичальником, які забезпечують при 

цьому трансформацію вільного грошового капіталу в позичковий. 

 

 19. Який чинник зумовлює зростання реальної заробітної плати? 

 a. зростання інфляції; 

 b. зниження цін на товари і послуги; 

 c. запровадження платного навчання, медичного обслуговування. 

 d. Впровадження подоходного податку 

 

 20. Що не належить до особливостей економічних законів: 

 a. Виступають як закони економічного прогресу; 

 b. Носять об'єктивний характер. 

 c. Характеризують економічні зв'язки і відносини; 

 d. Залежать від свідомості та волі людини 

 

 21. Яка основна особливість підприємництва у змішаній економіці: 

 a. свобода підприємництва; 

 b. надання пріоритету державою великому приватному підприємництву; 

 c. економічна рівноправність форм власності і форм господарювання; 



 d. всі відповіді вірні. 

 

 22. Гроші в сучасних умовах: 

 a. Забезпечені золотом. 

 b. Є повноцінними грошима 

 c. Мають внутрішню вартість 

 d. Є знаками вартості 

 

 23. До форм міжнародного руху (міграції) капіталу не відносять: 

 a. Ввезення (імпорт) капіталу, коли в економіку даної країни вкладаються інвестиції 

з-за кордону. 

 b. Переміщення капіталів між країнами з метою вигіднішого їх використання. 

 c. Експорт та імпорт товарів і послуг. 

 d. Вивіз (експорт) капіталу, коли він розміщується за кордоном даної країни. 

 

 24. Інфраструктура ринку - це: 

 a. Комплекс галузей, які обслуговують економічне та соціальне життя суспільства. 

 b. Сукупність галузей, що займаються доведенням виробленого товару від 

виробника до кінцевого споживача. 

 c. Сукупність галузей, які забезпечують умови життєдіяльності суспільства. 

 d. Сукупність галузей, які мають допоміжний характер, та займаються 

обслуговуванням виробництва. 

 

 25. Що розуміється під диференціальною рентою І ? 

 a. це додатковий доход; 

 b. це додатковий доход, який отримується з будь-якої ділянки землі. 

 c. це додатковий прибуток, який отримують сільськогосподарські виробники. 

 d. це додатковий доход, який одержують на кращих за родючістю і краще 

розташованих земельних ділянках; 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Приймальна комісія 

 

Вступний іспит з додаткового вступного випробування з економічної теорії для 

вступників на спеціальності 051 «Економіка», 057 «Міжнародні економічні відносини», 

075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і 

оподаткування» за ступенем «Магістр». 

 

ТЕСТ № 6 

 

1. Праця виробників, взята як витрати робочої сили, це: 

 a. Складна праця 

 b. Проста праця 

 c. Конкретна праця 

 d. Абстрактна праця 

 

 2. Економічна ефективність національної економіки визначається як 

співвідношення між: 

 a. Доходами державного бюджету та його витратами 

 b. Курсам національної та іноземної валюти 

 c. Доходами населення і цінами на товари 

 d. Отриманими результатами та витратами ресурсів 

 

 3. Прибуток підприємства розраховується як: 

 a. Добуток ціни на кількість проданої продукції. 

 b. Сума доходів та витрат. 

 c. Різниця між витратами та доходами. 

 d. Різниця між доходами та витратами. 

 

 4. Історичними перспективами змішаної економіки є: 

 a. Перехід від переважно капіталістичної до переважно соціалістичної системи. 

 b. Розширення ролі стихійних ринкових регуляторів. 

 c. Соціалізація капіталістичної ринкової економіки та перехід демократичним 

шляхом у нову посткапіталістичну систему. 

 d. Перехід до регульованої соціально орієнтованої ринкової економіки. 

 

 5. У ході кругообігу капітал підприємства проходить три стадії і набуває трьох 

функціональних форм: 

 a. Грошової, виробничої, товарної. 

 b. Фінансової, промислової, торговельної. 

 c. Грошової, промислової, банківської. 

 

 6. Капітал, що створює нову вартість, називається: 

 a. Оборотним. 

 b. Постійним. 

 c. Змінним. 

 d. Основним. 

 



 7. Результатом конкретної праці є: 

 a. Споживна вартість 

 b. Вартість товару 

 c. Мінова вартість 

 

8. Іпотечний кредит - це: 

 a. довгостроковий кредит; 

 b. всі відповіді невірні 

 c. кредит під залог нерухомого майна 

 d. кредит під високі відсотки; 

 

 9. Глобальні проблеми слід вирішувати з урахуванням інтересів 

 a. Країн, що розвиваються. 

 b. Всіх народів. 

 c. Регіональних об'єднань країн. 

 d. Високорозвинених країн. 

  

10. До природних ресурсів виробництва не належать: 

 a. Водні ресурси. 

 b. Земля, ліси. 

 c. Мінеральні ресурси. 

 d. Обладнання. 

 

 11. Назвіть функцію, не властиву державному бюджету: 

 a. з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного 

апарату; 

 b. кошти державного бюджету формуються з податкових платежів 

 c. використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни; 

 d. з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових 

підприємств; 

 

 12. Національне багатство - це: 

 a. всі основні фонди країни, що використовуються у виробничій та невиробничій 

сфері. 

 b. маса грошей, золотого запасу, іноземної валюти, яка знаходиться в банках і на 

руках у населення. 

 c. нагромаджені, створені працею минулих та сучасних поколінь багатства, а також 

природні ресурси, виробничий досвід, творчі здібності людей та інші нематеріальні блага, 

які є в країні. 

  

13. Метою простого товарного виробництва є: 

 a. Особисте збагачення 

 b. Розвиток особистості 

 c. Задоволення власних потреб 

 d. Усуспільнення власності 

 

14. Який вид ринку є провідним елементом ринкової структури? 

 a. ринок споживчих товарів і послуг. 

 b. ринок засобів виробництва; 

 c. ринок робочої сили; 



 d. фінансовий ринок; 

 

15. Яке визначення категорії "товар" найправильніше: 

 a. Річ, що необхідна для споживання іншими людьми 

 b. Благо, яке задовольняє потребу людини 

 c. Продукт праці призначений для продажу 

 d. Результат дії виробничих відносин і продуктивних сил 

 

16. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони: 

 a. діють лише у людському суспільстві; 

 b. не можуть мати формалізованого вираження. 

 c. суб'єктивні; 

 d. об'єктивні; 

 

 17. Розширення виробництва за рахунок збільшення факторів виробництва та 

їх якісного удосконалення це: 

 a. Інтенсивне зростання. 

 b. Змішане зростання. 

 c. Екстенсивне зростання. 

 

18. Максимальні потреби, що можуть бути задоволені в перспективі, це: 

 a. Задоволені потреби. 

 b. Дійсні потреби. 

 c. Абсолютні потреби. 

 d. Платоспроможні потреби. 

 

19. Процес відшкодування зношеного капіталу називається: 

 a. Амортизація 

 b. Зношуваність 

 c. Заміщення 

 d. Відтворення 

 

20. Продуктивность праці - це відношення: 

 a. вартості виробленого продукту до витрат живої та уречевленої праці; 

 b. вартості виробленого продукту до итрат на виробництво продукту; 

 c. витрат на виробництво продукту до вартості виробленого продукту; 

 d. вартості виробленого продукту до витрат живої праці; 

 

21. Виробнича функція - це: 

 a. Оптимальне поєднання факторів виробництва. 

 b. Здатність фірми здійснювати прибуткове виробництво. 

 c. Залежність обсягу випуску від цін на фактори виробництва. 

 d. Технологічна залежність між обсягом випуску та затратами факторів. 

 

 22. Функція грошей, коли вони обслуговують міжнародну торгівлю, це 

функція: 

 a. Світових грошей 

 b. Засобу обігу 

 c. Міри вартості 

 d. Засобу нагромадження 



 

23. Яка з наведених рис властива натуральній формі виробництва: 

 a. Суспільний поділ праці перебуває в розвиненому стані. 

 b. Продукт праці для виробника не має споживчої вартості. 

 c. Характеризується замкнутістю, продукти призначені для задоволення власних 

потреб. 

 d. Продукт праці розподіляється за допомогою обліку. 

 

24. До невідтворювальних ресурсів виробництва не належать: 

 a. корисні копалини; 

 b. всі відповіді вірні. 

 c. капітал; 

 d. земля; 

 

25. Макроекономіка вивчає: 

 a. Поведінку споживачів на ринках товарів і послуг. 

 b. Поведінку індивідуальних господарських суб'єктів у різних ринкових структурах. 

 c. Поведінку економіки в цілому. 

 d. Закономірності розвитку продуктивних сил та виробничих відносин. 
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Вступний іспит з додаткового вступного випробування з економічної теорії для 

вступників на спеціальності 051 «Економіка», 057 «Міжнародні економічні відносини», 

075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і 

оподаткування» за ступенем «Магістр». 

 

ТЕСТ № 7 

 

1. Технологічний спосіб виробництва, що ґрунтується на машинній праці, 

називається: 

 a. Індустріальним. 

 b. Постіндустріальним. 

 c. Інструментальним. 

 

2. Вкажіть правильне визначення контрольного пакета акцій: 

 a. кількість акцій, яка дає право приймати управлінські рішення 

 b. вся кількість акцій, випущених компанією, вперше при створенні акціонерного 

товариства; 

 c. вся кількість акцій, випущених компанією; 

 d. кількість акцій, що знаходяться у власності окремого акціонера 

 

3. Власність як економічна категорія - це: 

 a. Система відносин між людьми в процесі розподілу продуктів праці. 

 b. Система відносин між людьми та засобами виробництва. 

 c. Система відносин між людьми з приводу присвоєння факторів і результатів 

виробництва. 

 

4. Сутність методу наукової абстракції полягає у: 

 a. Розчленуванні цілого на окремі елементи і дослідженні кожного з них окремо. 

 b. Відмові від поверхневих, несуттєвих сторін явища і зосередженні на з'ясуванні 

внутрішніх, суттєвих зв'язків. 

 c. Логічному висновку про ціле на підставі окремих фактів. 

 

 5. Позичковий відсоток - це: 

 a. Форма руху позичкового капіталу від власника до кредитора. 

 b. Перетворена форма частки додаткової вартості, що сплачується за користування 

позичковим капіталом. 

 c. Плата за користування капіталом, який функціонує в будь-якій галузі економіки. 

 

 6. Закон попиту описує: 

 a. Залежність між обсягом попиту та обсягом пропозиції. 

 b. Пряму залежність між ціною та обсягом попиту. 

 c. Відсутність залежності між ціною та обсягом попиту. 

 d. Обернену залежність між ціною та обсягом попиту. 

 

 7. Хто є головним суб'єктом фінансового ринку? 



 a. підприємства та органзації; 

 b. держава; 

 c. банки і фондові біржі; 

 d. приватні особи. 

 

 8. Що таке спосіб виробництва, виберіть правильне визначення: 

 a. продуктивні сили та надбудова; 

 b. продуктивні сили і робоча сила. 

 c. робоча сила та засоби виробництва; 

 d. продуктивні сили та виробничі відносини; 

 

 9. Ціна землі залежить від: 

 a. Місця розташування земельної ділянки 

 b. Норми позичкового відсотку та розміру ренти 

 c. Родючості 

 d. Розміру земельної ділянки 

 

 10. Функціональна роль товарного капіталу полягає у: 

 a. Створення умов для процесу виробництва. 

 b. Реалізації товару для отримання додаткової вартості. 

 c. Створення і збільшення вартості. 

 

 11. До функцій грошей не відносять функцію 

 a. Засобу колекціонування 

 b. Міри вартості 

 c. Засобу платежу 

 d. Засобу обігу 

 

 12. Валютний курс - це: 

 a. ціна національної грошової одиниці виражена в грошових одиницях інших країн. 

 b. здатність національної валюти обмінюватись на іноземну валюту. 

 c. потреба в обміні іноземних валют на національну. 

 

 13. Які основні методи конкурентної боротьби між товаровиробниками в 

умовах вільної конкуренції: 

 a. Промислове шпигунство. 

 b. Зниження витрат виробництва. 

 c. Присвоєння товарних знаків. 

 d. Проведення рекламних кампаній. 

 

 14. Конверсія - це: 

 a. Зростання мілітаризації економіки. 

 b. Зменшення видатків бюджету на утримання військово-промислового комплексу. 

 c. Перерозподіл фінансових ресурсів на користь цивільних галузей. 

 d. Переведення військового виробництва на випуск мирної продукції. 

 

 15. Світове господарство - це: 

 a. Сукупність національних економік, пов'язаних між собою системою міжнародних 

економічних відносин. 

 b. Територіальний розподіл світу між окремими державами. 



 c. Економічна єдність світу. 

 d. Сукупність галузей та сфер виробництва. 

 

 16. Процес суспільного виробництва, що повторюється в незмінних маштабах, 

це: 

 a. Звужене відтворення 

 b. Розширене відтворення 

 c. Просте відтворення 

 d. Суспільне відтворення 

 

17. Чим представлений змінний капітал за натурально-речовою формою: 

 a. Будівлями, спорудами, приміщеннями 

 b. комплектуючими вузлами й деталями, сировиною і допоміжними матеріалами 

 c. електроенергією, паливно-мастильними матеріалами, іншими енергоносіями 

 d. коштами на оплату найманої робочої сили; 

 

 18. Як визначалася ціна золота згідно з Бреттон-Вудською угодою? 

 a. всі відповіді невірні. 

 b. через ринковий курс валюти; 

 c. через вільну ринкову ціну на золото; 

 d. через фіксовану ринкову ціну на золото; 

 

19. Економічний інтерес - це: 

 a. Усвідомлена потреба. 

 b. Суб'єктивні відносини людей із приводу використання ресурсів. 

 c. Збільшення грошових доходів людини. 

 d. Взаємодія людини із засобами виробництва. 

 

 20. Основними чинниками зниження витрат виробництва є: 

 a. зменшення питомої ваги пасивної частини основних фондів у їх загальній масі; 

 b. забезпечення переважаючого зростання продуктивності праці порівняно з її 

оплатою; 

 c. всі відповіді вірні. 

 d. краще використання виробничих фондів; 

 e. заміна старих засобів праці новими - продуктивнішими; 

 

 21. Глобалізація економіки пов'язана з: 

 a. Зменшенням економічної залежності країн та регіонів. 

 b. Становленням цілісного всесвітнього господарського організму. 

 c. Формуванням сукупності взаємопов'язаних та взаємозалежних економік. 

 d. Формуванням міжнародної валютної системи. 

 

 22. Крива Лоренца відображає: 

 a. фактичний розподіл доходів. 

 b. абсолютну рівність у розподілі доходів. 

 c. абсолютну нерівність у розподілі доходів. 

 d. фактичний розподіл трансфертів. 

 

 23. Категорія "соціальна ефективність суспільного виробництва" 

характеризує: 



 a. досягнутий рівень продуктивності праці в суспільному виробництві; 

 b. рівень насиченості товарного ринку; 

 c. досягнутий рівнень добробуту населення; 

 

 24. Робоча сила - це: 

 a. Люди, які мають постійне місце роботи 

 b. Сукупність фізичних та розумових здібностей до праці 

 c. Особи, що мають певний рівень досвіду і кваліфікації 

 d. Усе населення країни 

 

 25. Оберіть найбільш правильне визначення поняття "кредит": 

 a. Форма руху позичкового капіталу. 

 b. Відносини між власником вільних коштів і позичальником, які забезпечують при 

цьому трансформацію вільного грошового капіталу в позичковий. 

 c. Позичка в грошовій або товарній формі на умовах повернення зі сплатою 

відсотка. 
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ТЕСТ № 8 

 

 1. Розширення виробництва за рахунок кількісного збільшення факторів 

виробництва це: 

 a. Інтенсивне зростання. 

 b. Змішане зростання. 

 c. Екстенсивне зростання. 

 

 2. Яке з положень найгрунтовніше розкриває зміст категорії"фінанси" -це: 

 a. сукупність відносин між державою і населенням з приводу грошових доходів 

населення; 

 b. гроші; 

 c. сукупність грошових доходів населення; 

 d. сукупність відносин між державою, підприємствами і населенням з приводу 

формування і використання грошових фондів; 

 

 3. Курс акції залежить від: 

 a. Кількості акцій. 

 b. Виду акції. 

 c. Величини прибутку АТ. 

 d. Норми відсотка і розміру дивіденду. 

 

 4. Як визначалася ціна золота згідно з Бреттон-Вудською угодою? 

 a. через ринковий курс валюти; 

 b. через фіксовану ринкову ціну на золото; 

 c. всі відповіді невірні. 

 d. через вільну ринкову ціну на золото; 

 

 5. Капітал, що створює нову вартість, називається: 

 a. Оборотним. 

 b. Змінним. 

 c. Основним. 

 d. Постійним. 

 

 6. Факторами змін попиту не є: 

 a. Зміна збутової політики підприємства. 

 b. Зміна цін на доповнюючі товари. 

 c. Зміна кількості покупців. 

 d. Зміна доходів покупців. 

 



 7. Витрати, розмір яких не залежить від кількості випущеної продукції, це: 

 a. Змінні. 

 b. Постійні. 

 c. Граничні. 

 d. Середні. 

 

 8. Речовина природи, на яку направлена праця людини, це: 

 a. Предмет праці 

 b. Засіб виробництва 

 c. Продукт праці 

 d. Засіб праці 

 

 9. Комерційні банки як фінансові інститути не виконують операції з: 

 a. Надання грошових коштів у тимчасове користування у формі позики; 

 b. Акумулювання тимчасово вільних грошових коштів та інших нагромадженнь; 

 c. Посередницьких операцій у взаємних платежах і розрахунках між 

підприємствами, установами або окремими особами; 

 d. Регулюювання грошового обігу в країні. 

  

10. Інтенсивний тип економічного зростання - це: 

 a. Розширення виробництва за рахунок якісного поліпшення всіх його чинників та 

їх кількісного зростання; 

 b. Розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників та їх 

раціонального використання; 

 c. Зростання суспільного продукту прискореними темпами. 

 d. Кількісне збільшення функціонуючих чинників виробництва; 

 

11. У чому полягає зміст реальної заробітної плати? 

 a. це кількість матеріальних благ і послуг, які працівник може за неї придбати. 

 b. це грошова заробітна плата, з якої вираховані податки; 

 c. це грошова сума, одержана робітником за виконану роботу; 

 

 12. Абсолютна додаткова вартість виникає внаслідок: 

 a. Перевищення ринкової вартості товару над індивідуальною вартістю 

 b. Скорочення необхідного робочого часу 

 c. Підвищення продажної ціни товару 

 d. Продовження робочого дня 

 

 13. Сучасний етап розвитку світового господарства перебуває під впливом: 

 a. Поглиблення суперечностей між країнами світової спільності. 

 b. Радикальної перебудови в постсоціалістичних країнах. 

 c. Науково-технічної революції. 

 d. Зростаючої взаємозалежності національних господарств. 

 

 14. Продуктивність праці - це: 

 a. Показник ефективності, що являє собою кількість (вартість) продукції, 

виробленої працівником за певний час. 

 b. Показник, що характеризує можливість виробництва продукції без браку й втрат. 

 c. Витрати робочого часу на випуск одиниці продукції. 



 d. Показник, що характеризує наскільки продуктивно, корисно використає 

працівник свій робочий час. 

 

 15. Яке визначення точніше відображає суть товарного виробництва? 

 a. Виробництво продуктів для споживання іншими. 

 b. Виробництво продуктів для обміну через купівлю - продаж. 

 c. Переробка природної сировини для надання їй властивостей, здатних 

задовольняти потреби людини. 

 d. Створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва. 

 

 16. Яка причина існування абсолютної земельної ренти? 

 a. обмеженість земель; 

 b. наявність різних за родючостю та місцезнаходженням земель; 

 c. монополія на землю як на об'єкт господарювання. 

 d. монополія приватної власності на землю; 

 

 17. Яке визначення точніше відображає сутність підприємства? 

 a. підприємство - це відокремлена економічна структура, яка займається 

виробництвом та реалізацією певних товарів та послуг з метою отримання доходу; 

 b. підприємство - це самостійна економічна структура, яка діє у певній системі 

суспільного поділу праці. 

 c. підприємство - це господарська одиниця, яка бере участь у поділі праці; 

 

 18. Ринок у змішаній економіці є: 

 a. Системою недосконалої конкуренції; 

 b. Системою недосконалої конкуренції, що перебуває під регулюючим впливом 

держави. 

 c. Стихійним регулятором пропорцій та розподілу доходів; 

 d. Системою недосконалої конкуренції, що перебуває під регулюючим впливом 

монополій, олігополій та держави; 

 

 19. Земельна рента, яка виникає внаслідок додаткових капіталовкладень, 

називається: 

 a. Монопольною. 

 b. Диференційною 2. 

 c. Диференційною 1. 

 d. Абсолютною. 

 

 20. Яким чином попит пов'язаний з потребами? 

 a. У попиті відображаються найнагальніші потреби. 

 b. У попиті відображаються потреби, пропорційні платоспроможним можливостям. 

 c. Попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі. 

 d. У попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта. 

 

 21. Максимальні потреби, що можуть бути задоволені в перспективі, це: 

 a. Абсолютні потреби. 

 b. Платоспроможні потреби. 

 c. Дійсні потреби. 

 d. Задоволені потреби. 

 



 22. Джерелом багатства країни класики вважали: 

 a. Торгівля. 

 b. Виробництво. 

 c. Сільське господарство. 

 d. Золото. 

 

 23. Який з чинників найбільше впливатиме на ринковий курс акції: 

 a. Склад ради директорів АТ. 

 b. Зростаюча кількість акціонерів. 

 c. Номінальна вартість акції. 

 d. Величина дивіденду на акцію. 

 

 24. В чому суть принципу "розподіл за працею"? 

 a. це розподіл у відповідності з якістю праці; 

 b. це розподіл у відповідності з кількістю і якістю праці; 

 c. це розподіл за принципом "однакова праця - однакова винагорода". 

 d. це розподіл у відповідності з кількістю праці; 

 

 25. До об'єктивних передумов виникнення світового господарства не 

відносять: 

 a. Міжнародний поділ праці, спеціалізацію і кооперацію виробництва. 

 b. Інтернаціоналізацію господарського життя. 

 c. Виникнення світового ринку. 

 d. Стабільний розвиток економіки більшості країн світу. 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
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Вступний іспит з додаткового вступного випробування з економічної теорії для 

вступників на спеціальності 051 «Економіка», 057 «Міжнародні економічні відносини», 

075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і 

оподаткування» за ступенем «Магістр». 

 

ТЕСТ № 9 

 

 1. Цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, економічних 

і соціальних передумов, необхідних для ефективного функціонування суспільного 

виробництва - це: 

 a. Державне втручання в економіку 

 b. Державне регулювання економікою 

 c. Економічна політика держави 

 d. Державне управління економікою 

 

 2. Технологічний спосіб виробництва, що ґрунтується на машинній праці, 

називається: 

 a. Інструментальним. 

 b. Постіндустріальним. 

 c. Індустріальним. 

 

 3. Причиною диференціальної земельної ренти є: 

 a. Монополія на землю як на об'єкт господарювання. 

 b. Монополія на землю як на об'єкт приватної власності. 

 c. Різна продуктивність витрат, що послідовно здійснюються на одній і тій самій 

ділянці. 

 

 4. Якщо в економіці країни задіяні всі ресурси, то більшу кількість будь-якого 

продукту: 

 a. Можна виробити тільки за рахунок скорочення виробництва деяких інших 

товарів. 

 b. Може виробити тільки державний сектор економіки. 

 c. Не можна виробити взагалі. 

 

 5. Земельна рента, яка виникає внаслідок додаткових капіталовкладень, 

називається: 

 a. Диференційною 1. 

 b. Абсолютною. 

 c. Диференційною 2. 

 d. Монопольною. 

 

 6. Недоліки (провали) держави - це: 

 a. необхідність здійснювати податкові платежі. 

 b. політика уряду, що приводить до неефективного використання ресурсів. 

 c. використання прямих методів регулювання економіки. 



 d. розподіл галузей влади на законодавчу, виконавчу, судову. 

 

 7. Світове господарство - це: 

 a. Економічна єдність світу. 

 b. Територіальний розподіл світу між окремими державами. 

 c. Сукупність національних економік, пов'язаних між собою системою міжнародних 

економічних відносин. 

 d. Сукупність галузей та сфер виробництва. 

 

 8. Що не характеризує сутність категорії "потреби"? 

 a. Потреби - це реалізація усвідомленої мети людини. 

 b. Потреби - це бажання людини споживати життєві блага. 

 c. Потреби - це мотив людини, що спонукає її до діяльності. 

 

 9. Середні витрати - це: 

 a. Усі витрати підприємства за вирахуванням прибутку. 

 b. Усі витрати, що несе підприємець при виробництві товару. 

 c. Витрати, що припадають на одиницю продукції. 

 d. Додаткові витрати на виробництво додаткової продукції 

 

 10. Якщо продукт праці споживається безпосереднім виробником, то це: 

 a. Споживацьке виробництво. 

 b. Натуральне виробництво. 

 c. Торгове виробництво. 

 d. Товарне виробництво. 

 

 11. Земельна рента, яка виникає на усіх землях, називається: 

 a. Монопольною. 

 b. Диференційною 2. 

 c. Абсолютною. 

 d. Диференційною 1. 

 

 12. Сучасна економічна теорія вивчає: 

 a. Поведінку фірм на ринках товарів і ресурсів. 

 b. Ринкові відносини і форми організації бізнесу. 

 c. Діяльність людей, пов'язану з досягненням ефективного використання обмежених 

ресурсів задля максимізації задоволення потреб. 

 d. Взаємовідносини між людьми, які виникають між ними під час виробництва. 

 

 13. Як визначалася ціна золота згідно з Бреттон-Вудською угодою? 

 a. через фіксовану ринкову ціну на золото; 

 b. через вільну ринкову ціну на золото; 

 c. через ринковий курс валюти; 

 d. всі відповіді невірні. 

 

 14. Прибуток підприємства розраховується як: 

 a. Різниця між витратами та доходами. 

 b. Сума доходів та витрат. 

 c. Різниця між доходами та витратами. 

 d. Добуток ціни на кількість проданої продукції. 



 

 15. Маржиналіська теорія вартості передбачає формування вартості на основі: 

 a. Усі відповіді вірні 

 b. Попиту, пропозиції та витрат виробництва 

 c. Витрат прці виробника 

 d. Граничної корисності 

 

 16. Макроекономіка вивчає: 

 a. Поведінку економіки в цілому. 

 b. Закономірності розвитку продуктивних сил та виробничих відносин. 

 c. Поведінку індивідуальних господарських суб'єктів у різних ринкових структурах. 

 d. Поведінку споживачів на ринках товарів і послуг. 

 

 17. Капіталізм вільної конкуренції - це: 

 a. Економічний лад, що характеризується капіталістичною власністю на речові 

ресурси, використанням найманої праці та системи ринків чистої конкуренції; 

 b. Суспільний спосіб виробництва, за якого процес виробництва підкоряється 

капіталу, тобто який заснований на відносинах між капіталом і найманою працею; 

 c. Виробництво для ринку підприємливими індивідами чи їх об'єднаннями з метою 

отримання прибутку; 

 

 18. Негативними наслідками глобалізації не вважається: 

 a. Поглиблення нерівності соціально-економічного розвитку 

 b. Удосконалення механізму розподілу ресурсів 

 c. Поширення єдиних стандартів на національні культури 

 d. Посилення диспропорцій у світовій економіці 

 

19. Метод пізнання, в ході якого явище розкладається на частини, - це: 

 a. Синтезу. 

 b. Аналізу. 

 c. Індукції. 

 d. Дедукції. 

 

 20. Який із показників не характеризує глобалізацію на рівні окремої країни: 

 a. Частка зовнішньоторговельного обороту в обсязі створеного ВВП/ВНП. 

 b. Обсяг міжнародних платежів 

 c. Капіталоозбросність в експортооріснтованих галузях економіки. 

 d. Динаміка та обсяг прямих іноземних інвестицій. 

 

 21. Правильно сформулюйте закон пропозиції: 

 a. Кількість пропонованого товару не залежить від зміні ціни за його одиницю. 

 b. Кількість пропонованого товару зменшується з підвищенням ціни і збільшується 

- зі зниженням. 

 c. Кількість пропонованого товару збільшується з підвищенням ціни за його 

одиницю та зменшується з її зниженням. 

 

 22. Формами диференціальної ренти IІ не є: 

 a. Рента, що виникає на будь-яких ділянках землі. 

 b. Диференціальна рента за родючістю. 

 c. Диференціальна рента за місцезнаходженням. 



 d. Диференціальна рента, що виникає в результаті додаткових вкладень у дану 

ділянку землі. 

 

 23. Додаткова вартість, що збільшується за рахунок скорочення необхідного 

робочого часу, називається: 

 a. Відносною 

 b. Немає правильної відповіді 

 c. Абсолютною 

 d. Надлишковою 

 

 24. Кількість грошей в обігу залежить від: 

 a. Золотовалютного запасу країни. 

 b. Кількість грошей в обігу є незмінною. 

 c. Свідомості продавців і покупців. 

 d. Рівня цін, виробництва товарів та швидкості обертання грошей. 

 

 25. Використання державних доходів та витрат направлених на регулювання 

суспільного виробництва це: 

 a. Фіскальна політика. 

 b. Валютна політика. 

 c. Грошово-кредитна політика. 

 d. Соціальна політика. 
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ТЕСТ № 10 

 

1. Обмеженість ресурсів означає, що: 

a. Ресурси знаходяться у приватній власності, а тому потребують оплати. 

 b. У суспільстві вони є в такій кількості, якої недостатньо для виробництва 

необхідних товарів і послуг. 

 c. Ресурсів вистачає тільки на виробництво предметів споживання. 

 d. З їхньою допомогою неможливо одночасне й повне задоволення всіх наявних 

потреб. 

 

2. Використання державних доходів та витрат направлених на регулювання 

суспільного виробництва це: 

 a. Валютна політика. 

 b. Фіскальна політика. 

 c. Грошово-кредитна політика. 

 d. Соціальна політика. 

 

3. Споживчий кошик - це: 

 a. певний набір матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення 

нормальних потреб середньостатистичної сім'ї, що забезпечує її нормальну 

життєдіяльність. 

 b. певний набір матеріальних благ, необхідних для задоволення нормальних потреб 

середньостатистичної сім'ї, що забезпечує її нормальну життєдіяльність. 

 c. набір продовольчих і непродовольчих товарів, необхідних людині для 

задоволення своїх потреб. 

 

4. Властивість товару обмінюватись у певних пропорціях - це 

 a. Вартість. 

 b. Корисність. 

 c. Споживна вартість. 

 d. Мінова вартість. 

 

5. Технологічний спосіб виробництва, що ґрунтується на ручній праці, 

називається: 

 a. Індустріальним. 

 b. Постіндустріальним. 

 c. Інструментальним. 

 

6. Додаткова вартість, що збільшується за рахунок скорочення необхідного 

робочого часу, називається: 



 a. Абсолютною 

c. Відносною 

 d. Надлишковою 

b. Немає правильної відповіді 

 

7. Капіталізм вільної конкуренції - це: 

 a. Виробництво для ринку підприємливими індивідами чи їх об'єднаннями з метою 

отримання прибутку; 

 b. Суспільний спосіб виробництва, за якого процес виробництва підкоряється 

капіталу, тобто який заснований на відносинах між капіталом і найманою працею; 

 c. Економічний лад, що характеризується капіталістичною власністю на речові 

ресурси, використанням найманої праці та системи ринків чистої конкуренції; 

 

8. На другій стадії кругообігу капіталу відбувається: 

 a. Купівля факторів виробництва 

 b. Перетворення грошового капіталу у товарний 

 c. Перетворення товарного капіталу у грошовий 

 d. Виробництво нового товару та створення вартості 

 

9. Сутність державного регулювання економіки найповніше розкриває таке 

визначення: 

 a. Забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку в суспільстві; 

 b. Формування економічного механізму захисту навколишнього середовища; 

 c. Цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, економічних і 

соціальних передумов, необхідних для ефективного функціонування суспільного 

виробництва; 

 d. Організація виробництва суспільних товарів і послуг; 

 

 10. Споживчий кошик - це: 

 a. набір продовольчих і непродовольчих товарів, необхідних людині для 

задоволення своїх потреб. 

 b. певний набір матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення 

нормальних потреб середньостатистичної сім'ї, що забезпечує її нормальну 

життєдіяльність. 

 c. певний набір матеріальних благ, необхідних для задоволення нормальних потреб 

середньостатистичної сім'ї, що забезпечує її нормальну життєдіяльність. 

 

 11. Підвищення інтенсивності праці призводить до: 

 a. Збільшення створеної величини вартості 

 b. Зменшує вартість одиниці продукції 

 c. Не змінює створювану вартість 

 d. Збільшує вартість одиниці продукції 

 

 12. Яке завдання виконує інфраструктура ринку? 

 a. формує ринковий попит і пропозицію; 

 b. обслуговує ринок, забезпечує можливості виконання властивих йому функцій; 

 c. здійснює вибір найефективніших підприємницьких структур; 

 

13. Чим зумовлено значне зростання номінальної заробітної плати в Україні у 

першій половині 90-х років? 



 a. зростанням продуктивності праці; 

 b. підвищенням вартості робочої сили. 

 c. інфляцією; 

 

 14. Сутність державного регулювання економіки найповніше розкриває таке 

визначення: 

 a. Цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, економічних і 

соціальних передумов, необхідних для ефективного функціонування суспільного 

виробництва; 

 b. Організація виробництва суспільних товарів і послуг; 

 c. Формування економічного механізму захисту навколишнього середовища; 

 d. Забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку в суспільстві; 

 

 15. Яка функція грошей виникла як наслідок кредитних відносин? 

 a. функція засобу обігу; 

 b. функція засобу нагромадження; 

 c. функція засобу платежу; 

 d. всі названі функції. 

 

 16. Глобалізація - це: 

 a. Процес лібералізації торгівлі та ринків капіталу, приватизації та дерегулювання 

економічної активності. 

 b. Процес поширення співпраці пострадянських країн із розвинутими країнами. 

 c. Поглинання менш розвинутих країн більш розвинутими. 

 d. Загальнопланетарний процес інтернаціоналізації національних систем. 

 

 17. Що не належить до процесу відтворення робочої сили? 

 a. перебування у дитячому садку; 

 b. виробнича діяльність. 

 c. культурний відпочинок; 

 d. споживання їжі; 

 

 18. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони: 

 a. не можуть мати формалізованого вираження. 

 b. об'єктивні; 

 c. діють лише у людському суспільстві; 

 d. суб'єктивні; 

 

19. Складові економічної системи 

 a. Продуктивні сили та виробничі відносини. 

 b. Продуктивні сили, виробничі відносини та господарський механізм. 

 c. Продуктивні сили, відносини власності та робоча сила. 

 

 20. Процес суспільного виробництва, що повторюється в незмінних маштабах, 

це: 

 a. Суспільне відтворення 

 b. Розширене відтворення 

 c. Звужене відтворення 

 d. Просте відтворення 

 



 21. Яка основна особливість підприємництва у змішаній економіці: 

 a. свобода підприємництва; 

 b. надання пріоритету державою великому приватному підприємництву; 

 c. економічна рівноправність форм власності і форм господарювання; 

 d. всі відповіді вірні. 

 

 22. Гроші в сучасних умовах: 

 a. Забезпечені золотом. 

 b. Є повноцінними грошима 

 c. Мають внутрішню вартість 

 d. Є знаками вартості 

 

 23. До форм міжнародного руху (міграції) капіталу не відносять: 

 a. Ввезення (імпорт) капіталу, коли в економіку даної країни вкладаються інвестиції 

з-за кордону. 

 b. Переміщення капіталів між країнами з метою вигіднішого їх використання. 

 c. Експорт та імпорт товарів і послуг. 

 d. Вивіз (експорт) капіталу, коли він розміщується за кордоном даної країни. 

 

 24. Інфраструктура ринку - це: 

 a. Комплекс галузей, які обслуговують економічне та соціальне життя суспільства. 

 b. Сукупність галузей, що займаються доведенням виробленого товару від 

виробника до кінцевого споживача. 

 c. Сукупність галузей, які забезпечують умови життєдіяльності суспільства. 

 d. Сукупність галузей, які мають допоміжний характер, та займаються 

обслуговуванням виробництва. 

 

 25. Що розуміється під диференціальною рентою І ? 

 a. це додатковий доход; 

 b. це додатковий доход, який отримується з будь-якої ділянки землі. 

 c. це додатковий прибуток, який отримують сільськогосподарські виробники. 

 d. це додатковий доход, який одержують на кращих за родючістю і краще 

розташованих земельних ділянках; 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Приймальна комісія 

 

Вступний іспит з додаткового вступного випробування з економічної теорії для 

вступників на спеціальності 051 «Економіка», 057 «Міжнародні економічні відносини», 

075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і 

оподаткування» за ступенем «Магістр». 

 

ТЕСТ № 11 

 

1. Які види потреб сучасного працівника у розвинутих країнах світу 

переважають з часу розгортання НТР? 

 a. потреби у товарах тривалого користування; 

 b. Потреби у предметах розкошу 

 c. потреби в послугах та духовні потреби. 

 d. потреби у товарах повсякденного попиту; 

 

2. Джерелом багатства країни фізіократи вважали: 

 a. Золото. 

 b. Виробництво. 

 c. Сільське господарство. 

 d. Торгівля. 

 

3. Яка ознака характеризує тільки ринок чистої конкуренції 

 a. Фірма єдиний виробник товару. 

 b. Фірма максимізує прибуток 

 c. Фірма застосовує нецінову конкуренцію 

 d. Фірма не може впливати на ціну 

 

4. Історичними перспективами змішаної економіки є: 

 a. Розширення ролі стихійних ринкових регуляторів. 

 b. Соціалізація капіталістичної ринкової економіки та перехід демократичним 

шляхом у нову посткапіталістичну систему. 

 c. Перехід до регульованої соціально орієнтованої ринкової економіки. 

 d. Перехід від переважно капіталістичної до переважно соціалістичної системи. 

 

5. Земельна рента, яка виникає внаслідок додаткових капіталовкладень, 

називається: 

 a. Абсолютною. 

 b. Монопольною. 

 c. Диференційною 1. 

 d. Диференційною 2. 

 

6. Яка тенденція найхарактерніша для сучасної системи державного бюджету? 

 a. зростання частки видатків з державного бюджету на соціальні цілі; 

 b. зменшення частки податків у доходах державного бюджету; 

 c. всі відповіді вірні. 

 d. збалансованість видаткової частини бюджету з доходною; 



 

 7. Економічна система, в якій поєднується державне та ринкове регулювання 

та різні форми власності, це система: 

 a. Традиційна 

 b. Ринкова 

 c. Командно-адміністративна 

 d. Змішана. 

 

 8. Праця виробників, взята як витрати робочої сили, це: 

 a. Складна праця 

 b. Конкретна праця 

 c. Проста праця 

 d. Абстрактна праця 

 

 9. Яке з наведених положень найточніше: 

 a. економічні закони виражають суть економічного процесу. 

 b. економічні закони виражають зв'язок між явищами; 

 c. економічні закони виражають суть явища; 

 

 10. Якими проблемами в ринковій економіці повинна займатися держава: 

 a. визначати коло суспільних товарів і послуг, які потрібні для суспільства, 

незалежно від смаків і переваг якої-небудь групи чи всього населення. 

 b. визначати скільки і чого необхідно виробляти при наявних ресурсах; 

 c. надавати допомогу конкретному споживачеві з обмеженими доходами , 

визначаючи способи їх конкретного використання; 

 d. розподілом грошових доходів в суспільстві; 

 

 11. Яка з характеристик не відноситься до "ринкової системи"? 

 a. Опосередкований зв'язок між виробництвом і споживанням. 

 b. Розвинена система поділу праці. 

 c. Монополія державної власності. 

 d. Відкритість економіки. 

 

 12. Міжнародна економічна інтеграція - це: 

 a. Розвиток міжнародних виробничих зв'язків. 

 b. Широке міждержавне об'єднання, яке діє відповідно до спеціальних угод і має 

певну організаційну структуру. 

 c. Процес міжнародного поділу праці. 

 d. Розвиток взаємовигідної зовнішньої торгівлі. 

 

 13. Які витрати відображає поняття "витрати виробництва"? 

 a. витрати праці окремого виробника на виробництво товару; 

 b. витрати уречевленої праці на виробництво товару; 

 c. витрати суспільно необхідної праці на виробництво товару; 

 d. матеріальні витрати підприємства на виробництво товару. 

 

 14. Витрати виробництва - це: 

 a. Кошти, отримані від реалізації продукції. 

 b. Сума постійного капіталу та прибутку. 

 c. Вартість, по якій товар продається. 



 d. Кошти авансовані капіталістом на купівлю факторів виробництва. 

 

 15. Економічні інтереси - це: 

 a. Прагнення окремих людей та соціальних верств реалізувати свою мету. 

 b. Усвідомлені економічні потреби окремих людей та соціальних верств. 

 c. Свідома діяльність окремих людей та соціальних верств з метою задоволення 

матеріальних потреб. 

  

16. Цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, економічних 

і соціальних передумов, необхідних для ефективного функціонування суспільного 

виробництва - це: 

 a. Економічна політика держави 

 b. Державне регулювання економікою 

 c. Державне управління економікою 

 d. Державне втручання в економіку 

 

 17. Чим зумовлено значне зростання номінальної заробітної плати в Україні у 

першій половині 90-х років? 

 a. підвищенням вартості робочої сили. 

 b. зростанням продуктивності праці; 

 c. інфляцією; 

 

 18. Оберіть найбільш правильне визначення поняття "кредит": 

 a. Позичка в грошовій або товарній формі на умовах повернення зі сплатою 

відсотка. 

 b. Форма руху позичкового капіталу. 

 c. Відносини між власником вільних коштів і позичальником, які забезпечують при 

цьому трансформацію вільного грошового капіталу в позичковий. 

 

 19. Який чинник зумовлює зростання реальної заробітної плати? 

 a. зростання інфляції; 

 b. зниження цін на товари і послуги; 

 c. запровадження платного навчання, медичного обслуговування. 

 d. Впровадження подоходного податку 

 

 20. Що не належить до особливостей економічних законів: 

 a. Виступають як закони економічного прогресу; 

 b. Носять об'єктивний характер. 

 c. Характеризують економічні зв'язки і відносини; 

 d. Залежать від свідомості та волі людини 

 

21. Виробнича функція - це: 

 a. Оптимальне поєднання факторів виробництва. 

 b. Здатність фірми здійснювати прибуткове виробництво. 

 c. Залежність обсягу випуску від цін на фактори виробництва. 

 d. Технологічна залежність між обсягом випуску та затратами факторів. 

 

 22. Функція грошей, коли вони обслуговують міжнародну торгівлю, це 

функція: 

 a. Світових грошей 



 b. Засобу обігу 

 c. Міри вартості 

 d. Засобу нагромадження 

 

23. Яка з наведених рис властива натуральній формі виробництва: 

 a. Суспільний поділ праці перебуває в розвиненому стані. 

 b. Продукт праці для виробника не має споживчої вартості. 

 c. Характеризується замкнутістю, продукти призначені для задоволення власних 

потреб. 

 d. Продукт праці розподіляється за допомогою обліку. 

 

24. До невідтворювальних ресурсів виробництва не належать: 

 a. корисні копалини; 

 b. всі відповіді вірні. 

 c. капітал; 

 d. земля; 

 

25. Макроекономіка вивчає: 

 a. Поведінку споживачів на ринках товарів і послуг. 

 b. Поведінку індивідуальних господарських суб'єктів у різних ринкових структурах. 

 c. Поведінку економіки в цілому. 

 d. Закономірності розвитку продуктивних сил та виробничих відносин. 
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ТЕСТ № 12 

 

1. Найбільш складною формою економічної інтеграції є: 

 a. Валютний союз; 

 b. Торговельна інтеграція. 

 c. Митний союз; 

 d. Економічний союз; 

 

2. Гроші - це 

a. Золото та срібло. 

b. Паперові знаки та монети, випущені країною. 

c. Товар, який користується великим попитом. 

d. Загальний еквівалент вартості. 

 

3. Глобалізація - це: 

a. Процес поширення співпраці пострадянських країн із розвинутими країнами. 

b. Поглинання менш розвинутих країн більш розвинутими. 

c. Процес лібералізації торгівлі та ринків капіталу, приватизації та дерегулювання 

економічної активності. 

d. Загальнопланетарний процес інтернаціоналізації національних систем. 

 

4. Земельна рента, яка виникає внаслідок додаткових капіталовкладень, 

називається: 

a. Абсолютною. 

b. Диференційною 1. 

c. Монопольною. 

d. Диференційною 2. 

 

5. Яка країна має найбільші вигоди на світовому ринку? 

 a. Країна, в якій для виробництва товарів використовується складніша праця. 

 b. Країна, в якій для виробництва товарів використовується інтенсивніша праця. 

 c. Країна, яка купує ці товари. 

 d. Країна, в якій для виробництва товарів використовується більш складна і 

наукомістка праця. 

 

 6. Земельна рента, яка виникає внаслідок додаткових капіталовкладень, 

називається: 

 a. Диференційною 2. 

 b. Монопольною. 

 c. Абсолютною. 



 d. Диференційною 1. 

 

 7. Що є основним джерелом нагромадження? 

 a. сукупний суспільний продукт. 

 b. додатковий продукт; 

 c. особисті доходи населення; 

 d. фонд заміщення; 

 

 8. Підвищення інтенсивності праці призводить до: 

 a. Не змінює створювану вартість 

 b. Збільшення створеної величини вартості 

 c. Зменшує вартість одиниці продукції 

 d. Збільшує вартість одиниці продукції 

 

 9. Основними складовими елементами економічної системи є: 

 a. Продуктивні сили та виробничі відносини 

 b. Продуктивні сили, відносини власності та робоча сила 

 c. Підприємства, держава, ринок, споживачі. 

 d. Продуктивні сили, виробничі відносини та господарський механізм 

 

 10. Послідовний рух капіталу, в процесі якого він проходить три стадії (обіг - 

виробництво-обіг) і набуває трьох функціональних форм (грошова, продуктивна, 

товарна), називається: 

 a. Кругооборотом капіталу. 

 b. Оборотом капіталу. 

 c. Часом обігу капіталу. 

 

 11. Сучасна економічна теорія вивчає: 

 a. Ринкові відносини і форми організації бізнесу. 

 b. Взаємовідносини між людьми, які виникають між ними під час виробництва. 

 c. Діяльність людей, пов'язану з досягненням ефективного використання обмежених 

ресурсів задля максимізації задоволення потреб. 

 d. Поведінку фірм на ринках товарів і ресурсів. 

 

 12. Яка країна має найбільші вигоди на світовому ринку? 

 a. Країна, яка купує ці товари. 

 b. Країна, в якій для виробництва товарів використовується більш складна і 

наукомістка праця. 

 c. Країна, в якій для виробництва товарів використовується інтенсивніша праця. 

 d. Країна, в якій для виробництва товарів використовується складніша праця. 

 

 13. Глобальними вважаються проблеми, які: 

 a. Сприяють виживанню і розвитку людей за екстремальних умов. 

 b. Означають міжнародне співробітництво в усіх сферах економіки задля добробуту 

людей. 

 c. Є всезагальними (планетарними), загрожують людству в цілому і потребують 

об'єднання зусиль усіх країн для їх вирішення. 

 d. Породжені науково-технічними революціями, принциповими оновленнями 

технологій виробництва. 

 



 14. Міжнародний поділ праці - це: 

 a. Складна багаторівнева система світогосподарських зв'язків; 

 b. Спрямованість на забезпечення зростання суспільної продуктивності праці та 

економії робочої сили 

 c. Економічний фундамент, на якому заснована система світогосподарських зв'язків; 

 d. Форма поділу суспільної праці, що переросла межі національних економік і веде 

до спеціалізації окремих країн; 

 

 15. Економічна ефективність національної економіки визначається як 

співвідношення між: 

 a. Доходами державного бюджету та його витратами 

 b. Курсам національної та іноземної валюти 

 c. Доходами населення і цінами на товари 

 d. Отриманими результатами та витратами ресурсів 

 

16. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони: 

 a. діють лише у людському суспільстві; 

 b. не можуть мати формалізованого вираження. 

 c. суб'єктивні; 

 d. об'єктивні; 

 

 17. Розширення виробництва за рахунок збільшення факторів виробництва та 

їх якісного удосконалення це: 

 a. Інтенсивне зростання. 

 b. Змішане зростання. 

 c. Екстенсивне зростання. 

 

18. Максимальні потреби, що можуть бути задоволені в перспективі, це: 

 a. Задоволені потреби. 

 b. Дійсні потреби. 

 c. Абсолютні потреби. 

 d. Платоспроможні потреби. 

 

19. Процес відшкодування зношеного капіталу називається: 

 a. Амортизація 

 b. Зношуваність 

 c. Заміщення 

 d. Відтворення 

 

20. Продуктивность праці - це відношення: 

 a. вартості виробленого продукту до витрат живої та уречевленої праці; 

 b. вартості виробленого продукту до итрат на виробництво продукту; 

 c. витрат на виробництво продукту до вартості виробленого продукту; 

 d. вартості виробленого продукту до витрат живої праці; 

 

 21. Глобалізація економіки пов'язана з: 

 a. Зменшенням економічної залежності країн та регіонів. 

 b. Становленням цілісного всесвітнього господарського організму. 

 c. Формуванням сукупності взаємопов'язаних та взаємозалежних економік. 

 d. Формуванням міжнародної валютної системи. 



 

 22. Крива Лоренца відображає: 

 a. фактичний розподіл доходів. 

 b. абсолютну рівність у розподілі доходів. 

 c. абсолютну нерівність у розподілі доходів. 

 d. фактичний розподіл трансфертів. 

 

 23. Категорія "соціальна ефективність суспільного виробництва" 

характеризує: 

 a. досягнутий рівень продуктивності праці в суспільному виробництві; 

 b. рівень насиченості товарного ринку; 

 c. досягнутий рівнень добробуту населення; 

 

 24. Робоча сила - це: 

 a. Люди, які мають постійне місце роботи 

 b. Сукупність фізичних та розумових здібностей до праці 

 c. Особи, що мають певний рівень досвіду і кваліфікації 

 d. Усе населення країни 

 

 25. Оберіть найбільш правильне визначення поняття "кредит": 

 a. Форма руху позичкового капіталу. 

 b. Відносини між власником вільних коштів і позичальником, які забезпечують при 

цьому трансформацію вільного грошового капіталу в позичковий. 

 c. Позичка в грошовій або товарній формі на умовах повернення зі сплатою 

відсотка. 
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Приймальна комісія 

 

Вступний іспит з додаткового вступного випробування з економічної теорії для 

вступників на спеціальності 051 «Економіка», 057 «Міжнародні економічні відносини», 

075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і 

оподаткування» за ступенем «Магістр». 

 

ТЕСТ № 13 

 

1. До глобальних проблем не відносяться: 

 a. Мирне освоєння космічного простору. 

 b. Прискорення економічного розвитку країн. 

 c. Охорона прав людини. 

 d. Забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством. 

 

2. Яку практичну доцільність має скорочення індивідуальних витрат 

виробника? 

 a. зменшує кількість працюючих і фонд заробітної плати на підприємстві; 

 b. підвищує прибутковість виробництва; 

 c. зменшує суму податків; 

 

 3. Яке відношення найповніше відображає ступінь задоволення потреб? (Фс - 

фактичне споживання; П - потреби) 

 a. Фс/П; 

 b. П1/П2; 

 c. Фс1/Фс0; 

 d. П/Фс. 

 

 4. Що таке абсолютна рента: 

 a. Економічна форма реалізації приватної власності на землю. 

 b. Частина орендної плати. 

 c. Плата за користування орендованою землею. 

 d. Рента, яка сплачується підприємцем-орендарем власнику з усіх за якісними 

показниками земель, у тому числі з гірших. 

 

 5. Відрядна заробітна плата - це: 

 a. Плата за підсумками робочого дня. 

 b. Плата з урахуванням якості та кількості виробленої продукції. 

 c. Плата за кількість відпрацьованого робочого часу. 

 d. Плата за результатами праці. 

 

 6. Номінальна заробітна плата - це: 

 a. Кількість товарів та послуг, які робітник може купити. 

 b. Заробітна плата в грошовій формі, яку нарахували робітнику. 

 c. Грошова сума, яку робітник витрачає. 

 d. Гроші, які робітник може витратити. 

 



 7. Від чого залежить ціна землі? 

 a. від розміру земельної ділянки. 

 b. від родючості землі; 

 c. від суми орендної плати і ставки банківського процента; 

 d. від місця розташування земельних ділянок; 

 

 8. Роздрібна торгівля - це: 

 a. Купівля окремих одиниць товару кінцевим споживачем; 

 b. Придбання малих партій товару з метою їх подальшого продажу кінцевому 

споживачу; 

 c. Купівля великих партій товару; 

 d. Придбання великих партій товару з метою їх подальшого перепродажу. 

 

 9. До факторів виробництва відносяться: 

 a. Предмети праці і засоби праці. 

 b. Засоби виробництва і робоча сила 

 c. Робоча сила і предмети праці. 

 d. Робоча сила і засоби праці. 

 

 10. Яка причина існування абсолютної земельної ренти? 

 a. наявність різних за родючостю та місцезнаходженням земель; 

 b. монополія на землю як на об'єкт господарювання. 

 c. монополія приватної власності на землю; 

 d. обмеженість земель; 

 

 11. Назвіть функцію, не властиву державному бюджету: 

 a. з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного 

апарату; 

 b. кошти державного бюджету формуються з податкових платежів 

 c. використовується для сплати видатків, пов'язаних з обороною країни; 

 d. з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам промислових 

підприємств; 

 

 12. Національне багатство - це: 

 a. всі основні фонди країни, що використовуються у виробничій та невиробничій 

сфері. 

 b. маса грошей, золотого запасу, іноземної валюти, яка знаходиться в банках і на 

руках у населення. 

 c. нагромаджені, створені працею минулих та сучасних поколінь багатства, а також 

природні ресурси, виробничий досвід, творчі здібності людей та інші нематеріальні блага, 

які є в країні. 

  

13. Метою простого товарного виробництва є: 

 a. Особисте збагачення 

 b. Розвиток особистості 

 c. Задоволення власних потреб 

 d. Усуспільнення власності 

 

14. Який вид ринку є провідним елементом ринкової структури? 

 a. ринок споживчих товарів і послуг. 



 b. ринок засобів виробництва; 

 c. ринок робочої сили; 

 d. фінансовий ринок; 

 

15. Яке визначення категорії "товар" найправильніше: 

 a. Річ, що необхідна для споживання іншими людьми 

 b. Благо, яке задовольняє потребу людини 

 c. Продукт праці призначений для продажу 

 d. Результат дії виробничих відносин і продуктивних сил 

 

 16. Процес суспільного виробництва, що повторюється в незмінних маштабах, 

це: 

 a. Звужене відтворення 

 b. Розширене відтворення 

 c. Просте відтворення 

 d. Суспільне відтворення 

 

17. Чим представлений змінний капітал за натурально-речовою формою: 

 a. Будівлями, спорудами, приміщеннями 

 b. комплектуючими вузлами й деталями, сировиною і допоміжними матеріалами 

 c. електроенергією, паливно-мастильними матеріалами, іншими енергоносіями 

 d. коштами на оплату найманої робочої сили; 

 

 18. Як визначалася ціна золота згідно з Бреттон-Вудською угодою? 

 a. всі відповіді невірні. 

 b. через ринковий курс валюти; 

 c. через вільну ринкову ціну на золото; 

 d. через фіксовану ринкову ціну на золото; 

 

19. Економічний інтерес - це: 

 a. Усвідомлена потреба. 

 b. Суб'єктивні відносини людей із приводу використання ресурсів. 

 c. Збільшення грошових доходів людини. 

 d. Взаємодія людини із засобами виробництва. 

 

 20. Основними чинниками зниження витрат виробництва є: 

 a. зменшення питомої ваги пасивної частини основних фондів у їх загальній масі; 

 b. забезпечення переважаючого зростання продуктивності праці порівняно з її 

оплатою; 

 c. всі відповіді вірні. 

 d. краще використання виробничих фондів; 

 e. заміна старих засобів праці новими - продуктивнішими; 

 

 21. Максимальні потреби, що можуть бути задоволені в перспективі, це: 

 a. Абсолютні потреби. 

 b. Платоспроможні потреби. 

 c. Дійсні потреби. 

 d. Задоволені потреби. 

 

 22. Джерелом багатства країни класики вважали: 



 a. Торгівля. 

 b. Виробництво. 

 c. Сільське господарство. 

 d. Золото. 

 

 23. Який з чинників найбільше впливатиме на ринковий курс акції: 

 a. Склад ради директорів АТ. 

 b. Зростаюча кількість акціонерів. 

 c. Номінальна вартість акції. 

 d. Величина дивіденду на акцію. 

 

 24. В чому суть принципу "розподіл за працею"? 

 a. це розподіл у відповідності з якістю праці; 

 b. це розподіл у відповідності з кількістю і якістю праці; 

 c. це розподіл за принципом "однакова праця - однакова винагорода". 

 d. це розподіл у відповідності з кількістю праці; 

 

 25. До об'єктивних передумов виникнення світового господарства не 

відносять: 

 a. Міжнародний поділ праці, спеціалізацію і кооперацію виробництва. 

 b. Інтернаціоналізацію господарського життя. 

 c. Виникнення світового ринку. 

 d. Стабільний розвиток економіки більшості країн світу. 
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ТЕСТ № 14 

 

1. Якщо продукт праці призначений для обміну, то це 

 a. Товарне виробництво. 

 b. Торгове виробництво. 

 c. Натуральне виробництво. 

 d. Обмінне виробництво. 

 

 2. Заробітна плата за кількість відпрацьованого часу це: 

 a. Поштучна. 

 b. Почасова. 

 c. Відрядна. 

 d. Преміальна. 

 

 3. Складові економічної системи 

 a. Продуктивні сили, відносини власності та робоча сила. 

 b. Продуктивні сили, виробничі відносини та господарський механізм. 

 c. Продуктивні сили та виробничі відносини. 

 

 4. Чим, насамперед, визначається мета діяльності підприємства: 

 a. Господарським законодавством. 

 b. Колективною угодою між адміністрацією і профспілковим комітетом 

підприємства? 

 c. Інтересами його власників. 

 d. Економічною політикою держави. 

 

 5. Історично визначений спосіб поєднання різних компонентів у системі 

продуктивних сил це: 

 a. технічний базис виробництва; 

 b. техногенний спосіб виробництва. 

 c. історико-технічний спосіб виробництва; 

 d. технологічний спосіб виробництва; 

 

 6. Капітал, що створює нову вартість, називається: 

 a. Оборотним. 

 b. Постійним. 

 c. Змінним. 

 d. Основним. 

 

 7. Результатом конкретної праці є: 



 a. Споживна вартість 

 b. Вартість товару 

 c. Мінова вартість 

 

8. Іпотечний кредит - це: 

 a. довгостроковий кредит; 

 b. всі відповіді невірні 

 c. кредит під залог нерухомого майна 

 d. кредит під високі відсотки; 

 

 9. Глобальні проблеми слід вирішувати з урахуванням інтересів 

 a. Країн, що розвиваються. 

 b. Всіх народів. 

 c. Регіональних об'єднань країн. 

 d. Високорозвинених країн. 

  

10. До природних ресурсів виробництва не належать: 

 a. Водні ресурси. 

 b. Земля, ліси. 

 c. Мінеральні ресурси. 

 d. Обладнання. 

  

11. До функцій грошей не відносять функцію 

 a. Засобу колекціонування 

 b. Міри вартості 

 c. Засобу платежу 

 d. Засобу обігу 

 

 12. Валютний курс - це: 

 a. ціна національної грошової одиниці виражена в грошових одиницях інших країн. 

 b. здатність національної валюти обмінюватись на іноземну валюту. 

 c. потреба в обміні іноземних валют на національну. 

 

 13. Які основні методи конкурентної боротьби між товаровиробниками в 

умовах вільної конкуренції: 

 a. Промислове шпигунство. 

 b. Зниження витрат виробництва. 

 c. Присвоєння товарних знаків. 

 d. Проведення рекламних кампаній. 

 

 14. Конверсія - це: 

 a. Зростання мілітаризації економіки. 

 b. Зменшення видатків бюджету на утримання військово-промислового комплексу. 

 c. Перерозподіл фінансових ресурсів на користь цивільних галузей. 

 d. Переведення військового виробництва на випуск мирної продукції. 

 

 15. Світове господарство - це: 

 a. Сукупність національних економік, пов'язаних між собою системою міжнародних 

економічних відносин. 

 b. Територіальний розподіл світу між окремими державами. 



 c. Економічна єдність світу. 

 d. Сукупність галузей та сфер виробництва. 

 

 16. Яка причина існування абсолютної земельної ренти? 

 a. обмеженість земель; 

 b. наявність різних за родючостю та місцезнаходженням земель; 

 c. монополія на землю як на об'єкт господарювання. 

 d. монополія приватної власності на землю; 

 

 17. Яке визначення точніше відображає сутність підприємства? 

 a. підприємство - це відокремлена економічна структура, яка займається 

виробництвом та реалізацією певних товарів та послуг з метою отримання доходу; 

 b. підприємство - це самостійна економічна структура, яка діє у певній системі 

суспільного поділу праці. 

 c. підприємство - це господарська одиниця, яка бере участь у поділі праці; 

 

 18. Ринок у змішаній економіці є: 

 a. Системою недосконалої конкуренції; 

 b. Системою недосконалої конкуренції, що перебуває під регулюючим впливом 

держави. 

 c. Стихійним регулятором пропорцій та розподілу доходів; 

 d. Системою недосконалої конкуренції, що перебуває під регулюючим впливом 

монополій, олігополій та держави; 

 

 19. Земельна рента, яка виникає внаслідок додаткових капіталовкладень, 

називається: 

 a. Монопольною. 

 b. Диференційною 2. 

 c. Диференційною 1. 

 d. Абсолютною. 

 

 20. Яким чином попит пов'язаний з потребами? 

 a. У попиті відображаються найнагальніші потреби. 

 b. У попиті відображаються потреби, пропорційні платоспроможним можливостям. 

 c. Попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі. 

 d. У попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта. 

 

 21. Правильно сформулюйте закон пропозиції: 

 a. Кількість пропонованого товару не залежить від зміні ціни за його одиницю. 

 b. Кількість пропонованого товару зменшується з підвищенням ціни і збільшується 

- зі зниженням. 

 c. Кількість пропонованого товару збільшується з підвищенням ціни за його 

одиницю та зменшується з її зниженням. 

 

 22. Формами диференціальної ренти IІ не є: 

 a. Рента, що виникає на будь-яких ділянках землі. 

 b. Диференціальна рента за родючістю. 

 c. Диференціальна рента за місцезнаходженням. 

 d. Диференціальна рента, що виникає в результаті додаткових вкладень у дану 

ділянку землі. 



 

 23. Додаткова вартість, що збільшується за рахунок скорочення необхідного 

робочого часу, називається: 

 a. Відносною 

 b. Немає правильної відповіді 

 c. Абсолютною 

 d. Надлишковою 

 

 24. Кількість грошей в обігу залежить від: 

 a. Золотовалютного запасу країни. 

 b. Кількість грошей в обігу є незмінною. 

 c. Свідомості продавців і покупців. 

 d. Рівня цін, виробництва товарів та швидкості обертання грошей. 

 

 25. Використання державних доходів та витрат направлених на регулювання 

суспільного виробництва це: 

 a. Фіскальна політика. 

 b. Валютна політика. 

 c. Грошово-кредитна політика. 

 d. Соціальна політика. 
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ТЕСТ № 15 

 

1. Праця виробників, взята як витрати робочої сили, це: 

 a. Складна праця 

 b. Проста праця 

 c. Конкретна праця 

 d. Абстрактна праця 

 

 2. Економічна ефективність національної економіки визначається як 

співвідношення між: 

 a. Доходами державного бюджету та його витратами 

 b. Курсам національної та іноземної валюти 

 c. Доходами населення і цінами на товари 

 d. Отриманими результатами та витратами ресурсів 

 

 3. Прибуток підприємства розраховується як: 

 a. Добуток ціни на кількість проданої продукції. 

 b. Сума доходів та витрат. 

 c. Різниця між витратами та доходами. 

 d. Різниця між доходами та витратами. 

 

 4. Історичними перспективами змішаної економіки є: 

 a. Перехід від переважно капіталістичної до переважно соціалістичної системи. 

 b. Розширення ролі стихійних ринкових регуляторів. 

 c. Соціалізація капіталістичної ринкової економіки та перехід демократичним 

шляхом у нову посткапіталістичну систему. 

 d. Перехід до регульованої соціально орієнтованої ринкової економіки. 

 

 5. У ході кругообігу капітал підприємства проходить три стадії і набуває трьох 

функціональних форм: 

 a. Грошової, виробничої, товарної. 

 b. Фінансової, промислової, торговельної. 

 c. Грошової, промислової, банківської. 

 

 6. Закон попиту описує: 

 a. Залежність між обсягом попиту та обсягом пропозиції. 

 b. Пряму залежність між ціною та обсягом попиту. 

 c. Відсутність залежності між ціною та обсягом попиту. 

 d. Обернену залежність між ціною та обсягом попиту. 

 



 7. Хто є головним суб'єктом фінансового ринку? 

 a. підприємства та органзації; 

 b. держава; 

 c. банки і фондові біржі; 

 d. приватні особи. 

 

 8. Що таке спосіб виробництва, виберіть правильне визначення: 

 a. продуктивні сили та надбудова; 

 b. продуктивні сили і робоча сила. 

 c. робоча сила та засоби виробництва; 

 d. продуктивні сили та виробничі відносини; 

 

 9. Ціна землі залежить від: 

 a. Місця розташування земельної ділянки 

 b. Норми позичкового відсотку та розміру ренти 

 c. Родючості 

 d. Розміру земельної ділянки 

 

 10. Функціональна роль товарного капіталу полягає у: 

 a. Створення умов для процесу виробництва. 

 b. Реалізації товару для отримання додаткової вартості. 

 c. Створення і збільшення вартості. 

 

11. У чому полягає зміст реальної заробітної плати? 

 a. це кількість матеріальних благ і послуг, які працівник може за неї придбати. 

 b. це грошова заробітна плата, з якої вираховані податки; 

 c. це грошова сума, одержана робітником за виконану роботу; 

 

 12. Абсолютна додаткова вартість виникає внаслідок: 

 a. Перевищення ринкової вартості товару над індивідуальною вартістю 

 b. Скорочення необхідного робочого часу 

 c. Підвищення продажної ціни товару 

 d. Продовження робочого дня 

 

 13. Сучасний етап розвитку світового господарства перебуває під впливом: 

 a. Поглиблення суперечностей між країнами світової спільності. 

 b. Радикальної перебудови в постсоціалістичних країнах. 

 c. Науково-технічної революції. 

 d. Зростаючої взаємозалежності національних господарств. 

 

 14. Продуктивність праці - це: 

 a. Показник ефективності, що являє собою кількість (вартість) продукції, 

виробленої працівником за певний час. 

 b. Показник, що характеризує можливість виробництва продукції без браку й втрат. 

 c. Витрати робочого часу на випуск одиниці продукції. 

 d. Показник, що характеризує наскільки продуктивно, корисно використає 

працівник свій робочий час. 

 

 15. Яке визначення точніше відображає суть товарного виробництва? 

 a. Виробництво продуктів для споживання іншими. 



 b. Виробництво продуктів для обміну через купівлю - продаж. 

 c. Переробка природної сировини для надання їй властивостей, здатних 

задовольняти потреби людини. 

 d. Створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва. 

  

16. Макроекономіка вивчає: 

 a. Поведінку економіки в цілому. 

 b. Закономірності розвитку продуктивних сил та виробничих відносин. 

 c. Поведінку індивідуальних господарських суб'єктів у різних ринкових структурах. 

 d. Поведінку споживачів на ринках товарів і послуг. 

 

 17. Капіталізм вільної конкуренції - це: 

 a. Економічний лад, що характеризується капіталістичною власністю на речові 

ресурси, використанням найманої праці та системи ринків чистої конкуренції; 

 b. Суспільний спосіб виробництва, за якого процес виробництва підкоряється 

капіталу, тобто який заснований на відносинах між капіталом і найманою працею; 

 c. Виробництво для ринку підприємливими індивідами чи їх об'єднаннями з метою 

отримання прибутку; 

 

 18. Негативними наслідками глобалізації не вважається: 

 a. Поглиблення нерівності соціально-економічного розвитку 

 b. Удосконалення механізму розподілу ресурсів 

 c. Поширення єдиних стандартів на національні культури 

 d. Посилення диспропорцій у світовій економіці 

 

19. Метод пізнання, в ході якого явище розкладається на частини, - це: 

 a. Синтезу. 

 b. Аналізу. 

 c. Індукції. 

 d. Дедукції. 

 

 20. Який із показників не характеризує глобалізацію на рівні окремої країни: 

 a. Частка зовнішньоторговельного обороту в обсязі створеного ВВП/ВНП. 

 b. Обсяг міжнародних платежів 

 c. Капіталоозбросність в експортооріснтованих галузях економіки. 

 d. Динаміка та обсяг прямих іноземних інвестицій. 

 

21. Яким чином попит пов'язаний з потребами? 

 a. У попиті відображаються потреби, пропорційні платоспроможним можливостям. 

 b. Попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі. 

 c. У попиті відображаються найнагальніші потреби. 

 d. У попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта. 

 

22. Що не є умовою виникненню товарного виробництва 

 a. Суспільний поділ праці. 

 b. Індивідуальне привласнення продуктів праці. 

 c. Поява грошей. 

 d. Відокремленість товарних виробників. 

 

23. До негативних наслідків мілітаризації слід віднести: 



 a. Збільшення рівня безробіття. 

 b. Зменшення валового внутрішнього продукту. 

 c. Поглиблення диспропорцій в економіці. 

 d. Втрату інтелектуального потенціалу. 

 

24. Послідовний рух капіталу, в процесі якого він проходить три стадії (обіг -

виробництво-обіг) і набуває трьох функціональних форм (грошова, продуктивна, 

товарна), називається: 

 a. Оборотом капіталу. 

 b. Кругооборотом капіталу. 

 c. Часом обігу капіталу. 

 

25. Кредит, що надається під заставу нерухомого майна або землі, називається: 

 a. Споживчим. 

 b. Банківським. 

 c. Іпотечним. 

 d. Комерційним. 
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