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Поточна модульна робота №1 з дисципліни «Економічна теорія» 

Модуль 1. Основи дослідження ринкової економіки 

Варіант 1. 

Зазначте один правильний варіант відповіді  

1. В якому з положень дається правильне визначення закону зростання потреб? 

a) це внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між поставленою метою і зростанням особистих потреб 

людини; 

b) це внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між виробництвом і особистим споживанням, потребами й 

здібностями людей; 

c) це внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між потребами та інтересами людей 

2. До матеріальних ресурсів виробництва не належать: 

a) Праця 

b) Земля 

c) Капітал 

d) Корисні копалини 

3. Діяльність спрямована на створення нематеріальних і матеріальних благ це: 

a) Інтенсивність. 

b) Виробництво. 

c) Продуктивність. 

d) Відтворення. 

4. Власність як економічна категорія - це: 

a) Система відносин між людьми з приводу присвоєння факторів і результатів виробництва. 

b) Система відносин між людьми та засобами виробництва. 

c) Система відносин між людьми в процесі розподілу продуктів праці. 

5. Економічна система, в якій поєднується державне та ринкове регулювання та різні форми власності, це 

система: 

a) Ринкова 

b) Традиційна 

c) Командно-адміністративна 

d) Змішана. 

6. Основними складовими елементами економічної системи є: 

a) Продуктивні сили та виробничі відносини 

b) Продуктивні сили, відносини власності та робоча сила 

c) Продуктивні сили, виробничі відносини та господарський механізм 

d) Підприємства, держава, ринок, споживачі. 

7. Кількість грошей в обігу залежить від: 

a) Рівня цін, виробництва товарів та швидкості обертання грошей. 

b) Золотовалютного запасу країни. 

c) Свідомості продавців і покупців. 

d) Кількість грошей в обігу є незмінною. 

8. Маржиналіська теорія вартості передбачає формування вартості на основі: 

a) Попиту, пропозиції та витрат виробництва 

b) Граничної корисності 

c) Витрат праці виробника 

d) Усі відповіді вірні 

9. Назвіть, що з наведеного визначає величину вартості товару: 

a) праця товаровиробника; 

b) ціна товару; 

c) співвідношення попиту та пропозиції; 

d) кількість затраченої суспільної праці. 

10. Зросли ціни на квитки для проїзду в приміських електричках. Де це може викликати зміни у попиті: 

a) поїздки міжміським автобусним транспортом; 

b) поїздки в міському транспорті; 

c) авіаперевезення; 



d) поїздки власним автотранспортом 

11. Ринкові ціни: 

a) більше залежать від змін пропозиції, ніж від змін попиту 

b) більше залежать від змін попиту, ніж від змін пропозиції  

c) встановлюються внаслідок взаємодії попиту і пропозиції 

d) не залежать від змін попиту і пропозиції, а встановлюються державою 

12. Що не відноситься до функцій ринку: 

a) доведення товару до споживача; 

b) регулювання економічних зв'язків; 

c) соціальний захист населення; 

d) визначення ціни товару 

13. Фінансова олігархія - це: 

a) Панування фінансово-монополістичного капіталу в економіці. 

b) Найбагатші верстви населення тієї чи іншої країни. 

c) Верхівка монополістичної буржуазії, а також провідні менеджери найбільших корпорацій, що 

розпоряджаються значними капіталами. 

d) Верхівка монополістичної буржуазії, що панує в економічному та політичному житті країни, підкоряючи все 

у власних інтересах. 

14. Для досконалої конкуренції не є характерним: 

a) Подібні товари. 

b) Багато виробників, що діють незалежно. 

c) Відсутність контролю над ціною з боку будь-якого виробника. 

d) Труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами. 

15. Що належить до цінових методів ведення конкурентної боротьби: 

a) Реклама 

b) Обслуговування покупців після продажу 

c) Надання знижок на великі партії товару 

d) Розширення асортименту продукції 

16. У моделі економічного кругообігу домашні господарства виконують такі функції: 

a) Забезпечують економіку ресурсами та є виробниками товарів та послуг. 

b) Виробляють товари та послуги та отримують від їх продажу доходи. 

c) Забезпечують економіку ресурсами та є споживачами товарів та послуг. 

d) На ринку економічних ресурсів виступають як покупці, а ринку товарів - як продавці. 

17. Капіталізм вільної конкуренції - це: 

a) Економічний лад, що характеризується капіталістичною власністю на речові ресурси, використанням 

найманої праці та системи ринків чистої конкуренції. 

b) Виробництво для ринку підприємливими індивідами чи їх об'єднаннями з метою отримання прибутку. 

c) Суспільний спосіб виробництва, за якого процес виробництва підкоряється капіталу, тобто який заснований 

на відносинах між капіталом і найманою працею. 

18. Ринковий механізм функціонування економіки передбачає: 

a) Виробництво заради задоволення власних потреб 

b) Державне регулювання господарських процесів 

c) Пріоритетність суспільних інтересів 

d) Вільний вибір сфери застосування власних ресурсів 

19. Джерелом багатства країни класики вважали: 

a) Золото. 

b) Виробництво. 

c) Торгівля. 

d) Сільське господарство. 

20. Макроекономіка вивчає: 

a) Поведінку економіки в цілому. 

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

c) Поведінку споживачів на ринках товарів і послуг. 

d) Закономірності розвитку продуктивних сил та виробничих відносин. 
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Варіант 2. 

Зазначте один правильний варіант відповіді  

1. Обмеженість ресурсів означає, що: 

a) З їхньою допомогою неможливо одночасне й повне задоволення всіх наявних потреб. 

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

2. Виберіть, які види потреб відносяться до соціальних: 

a) Основні потреби в товарах і послугах, без яких неможливе існування людини. 

b) Потреби в одержанні освіти, вихованні дітей, одержанні медичних послуг і т.д.. 

c) Потреби у відвідуванні кіно, театрів картинних галерей, розвитку особистості й т.д.. 

d) Потреби в захисті. 

3. Економічне зростання являє собою: 

a) Процес кількісного збільшення та якісного вдосконалення результатів і чинників виробництва на макрорівні. 

b) Перехід країни від одного стану економіки до іншого, більш досконалого. 

c) Розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників. 

d) Розширене відтворення суспільного виробництва. 

4. Історично визначений спосіб поєднання різних компонентів у системі продуктивних сил це: 

a) технічний базис виробництва; 

b) технологічний спосіб виробництва; 

c) історико-технічний спосіб виробництва; 

d) техногенний спосіб виробництва. 

5. Людина, яка взяла на прокат автомобіль, є: 

a) користувачем; 

b) розпорядником; 

c) володарем; 

d) власником 

6. Основними типами економічних систем прийнято вважати: 

a) Традиційну, ринкову, адміністративно-командну економіку. 

b) Натуральне господарство, товарне господарство, планову економіку. 

c) Товарне виробництво, змішану економіку, ринкову економіку. 

d) Традиційну, змішану, ринкову економіку. 

7. Властивість товару задовольняти потребу людини - це 

a) Мінова вартість 

b) Споживна вартість 

c) Якість 

d) Вартість 

8. До функцій грошей не відносять функцію 

a) Міри вартості 

b) Засобу колекціонування 

c) Засобу обігу 

d) Засобу платежу 

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

a) Проста праця 

b) Складна праця 

c) Конкретна праця 

d) Абстрактна праця 

10. Правильно сформулюйте закон пропозиції: 

a) Кількість пропонованого товару збільшується з підвищенням ціни за його одиницю та зменшується з її 

зниженням. 

b) Кількість пропонованого товару зменшується з підвищенням ціни і збільшується - зі зниженням. 



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

d) Кількість пропонованого товару збільшується зі зростанням попиту на нього та зменшується зі зниженням 

попиту. 

11. Ринок - це певний механізм: 

a) координації дій економічних суб'єктів; 

b) взаємодії підприємств; 

c) оптимізації взаємодії підприємств приватного сектора; 

d) забезпечення абсолютно вільного характеру взаємодії економічних суб'єктів. 

12. Якщо ринкова ціна товару вища від рівноважної, то: 

a) Виникає нестача цього товару 

b) З'являється надлишок цього товару 

c) Підвищуються ціни на ресурси,що потрібні для виробництва цього товару 

d) Знижується попит на подібні товари. 

13. Фінансово-монополістична група - це: 

a) Взаємне володіння нефінансовими і банківськими корпораціями частками акціонерного капіталу. 

b) Об'єднання фінансових і нефінансових монополій (олігополій) на основі системи участі, особистої унії та 

інших зв'язків, у тому числі родинних. 

c) Капіталістична еліта, до якої належать верхівка монополістичної буржуазії, а також провідні менеджери 

найбільших корпорацій. 

d) Форма змови між великими підприємствами про умови продажу, строки платежу, сфери збуту, квоти у 

виробництві, встановлення цін і розподіл прибутків між окремими підприємствами. 

14. Для ринку чистої монополії не є характерним 

a) Наявність на ринку лише одного виробника. 

b) Відсутність близького товару замінника. 

c) Легкий вступ до галузі нових фірм. 

d) Контроль за ціною. 

15. Який із перелічених процесів не характерний для міжгалузевої конкуренції? 

a) Відбувається переливання капіталу між сферами діяльності 

b) Утворюється середнья норма прибутку 

c) Формується ціна виробництва 

d) Визначається індивідуальна вартість товару 

16. У моделі економічного кругообігу фірми виконують такі функції: 

a) Забезпечують економіку ресурсами та є виробниками товарів та послуг. 

b) Забезпечують економіку необхідними ресурсами та отримують від їх продажу факторні доходи. 

c) Забезпечують економіку товарами та послугами та є споживачами економічних ресурсів. 

d) На ринку економічних ресурсів виступають як продавці, а ринку товарів - як покупці. 

17. Стадіями розвитку капіталістичної формації є: 

a) Проста кооперація, первісне нагромадження капіталу, монополістичний капіталізм. 

b) Капіталізм вільної конкуренції, монополістичний капіталізм, змішана капіталістична система, економічний 

контроль в якій забезпечується з боку як суспільства, так і приватних інститутів. 

c) Проста кооперація, мануфактура, промисловий переворот, монополістичний капіталізм, державно-

монополістичний капіталізм. 

d) Капіталізм вільної конкуренції, монополістичний капіталізм, державно-монополістичний капіталізм, 

капіталізм зі змішаною економікою. 

18. Структура ринку – це сукупність: 

a) Установ, що забезпечують функціонування ринку 

b) Товарів та послуг, що обертаються на ринку 

c) Різних взаємопов’заних типів ринків 

d) Організацій покупців і продавців 

19. Джерелом багатства країни меркантилісти вважали: 

a) Золото. 

b) Виробництво. 

c) Торгівля. 

d) Сільське господарство. 

20. Мікроекономіка вивчає: 

a) Поведінку економіки в цілому. 

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

c) Поведінку споживачів на ринках товарів і послуг. 

d) Закономірності розвитку продуктивних сил та виробничих відносин. 
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Варіант 3. 

Зазначте один правильний варіант відповіді  

1. Відмінною особливістю адміністративно-командної економіки є: 

a) Поєднання ринкового механізму з державними методами регулювання. 

b) Централізоване директивне планування виробництва і розподілу ресурсів. 

c) Свобода вибору підприємницької діяльності. 

d) Платність послуг у сфері охорони здоров'я, освіти, культури. 

2. Відносини з приводу привласнення на користь однієї особи - це власність: 

a) Приватна. 

b) Колективна. 

c) Державна. 

d) Акціонерна. 

3. Вкажіть, які елементи належать до складу продуктивних сил: 

a) робоча сила і виробничі відносини; 

b) засоби виробництва; 

c) робоча сила і засоби виробництва; 

d) засоби праці і предмети праці. 

4. Гроші - це 

a) Паперові знаки та монети, випущені країною. 

b) Загальний еквівалент вартості. 

c) Золото та срібло. 

d) Товар, який користується великим попитом. 

5. До невідтворювальних ресурсів виробництва не належать: 

a) земля 

b) капітал 

c) корисні копалини 

d) всі відповіді вірні 

6. До факторів виробництва відносяться: 

a) Робоча сила і предмети праці. 

b) Робоча сила і засоби праці. 

c) Засоби виробництва і робоча сила 

d) Предмети праці і засоби праці. 

7. Економічна ефективність національної економіки визначається як співвідношення між: 

a) Отриманими результатами та витратами ресурсів 

b) Доходами населення і цінами на товари 

c) Доходами державного бюджету та його витратами 

d) Курсом національної та іноземної валюти 

8. Вартість товару - це: 

a) Кількість грошей, яку потрібно заплатити за нього 

b) Витрати, які необхідні для його виробництва 

c) Величина, за якою він продається на ринку 

d) Кількість суспільно-необхідної праці на його виробництво 

9. Товар - це 

a) Благо, яке задовольняє потребу людини. 

b) Продукт праці призначений для продажу. 

c) Результат дії виробничих відносин і продуктивних сил. 

10. Попит - це: 

a) Потреба, задовольнити яку бажає економічний суб'єкт. 

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

c) Плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості. 

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



11. Які фактори не впливають на пропозицію певного товару? 

a) Витрати виробника. 

b) Кількість продавців. 

c) Зміна цін на інші товари. 

d) Зміна ставки податку з доходів громадян. 

12. Ринок певного товару перебуває у стані рівноваги, якщо:  

a) попит дорівнює пропонуванню;  

b) ціна дорівнює сумі витрат і прибутку;  

c) здійснюється державне регулювання цін;  

обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування. 13. Фінансово-монополістичний капітал являє собою: 

a) Володіння нефінансовими і банківськими корпораціями частками акціонерного капіталу. 

b) Сукупність банківського капіталу і капіталу фінансово-кредитних організацій. 

c) Банківський монополістичний капітал, що зрісся з монополістичним капіталом нефінансових галузей 

економіки. 

d) Банківський капітал, поєднаний з капіталом нефінансових монополій та немонополістичних підприємств. 

14. Для досконалої конкуренції є характерним: 

a) Подібні товари, які продаються за різними ринковими цінами. 

b) Незначна кількість виробників, що діють незалежно. 

c) Відсутність контролю над ціною з боку будь-якого виробника. 

d) Труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами. 

15. Яка ознака не характерна для ринків олігополії? 

a) Багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей; 

b) Домінування на ринку певного виробника, а решта фірм наслідують його поведінку; 

c) Домінування на ринку обмеженої кількості виробників, які контролють значний сегмент ринку. 

d) Труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами. 

16. Історичними перспективами змішаної економіки є: 

a) Соціалізація капіталістичної ринкової економіки та перехід демократичним шляхом у нову 

посткапіталістичну систему; 

b) Перехід від переважно капіталістичної до переважно соціалістичної системи; 

c) Перехід до регульованої соціально орієнтованої ринкової економіки; 

d) Перехід до державно регульованої планової економіки 

17. Інфраструктура ринку - це: 

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

b) Сукупність галузей, які мають допоміжний характер, та займаються обслуговуванням виробництва. 

c) Сукупність галузей, що займаються доведенням виробленого товару від виробника до кінцевого споживача. 

d) Сукупність галузей, які забезпечують умови життєдіяльності суспільства. 

18. Що з переліченого не відноситься до ринку предметів споживання? 

a) Ринок товарів і послуг особистого споживання; 

b) Ринок товарів короткострокового і довгострокового особистого споживання; 

c) Ринок продовольчих і непродовольчих товарів особистого споживання; 

d) Ринок товарів особистого і виробничого споживання; 

19. Джерелом багатства країни фізіократи вважали: 

a) Золото. 

b) Виробництво. 

c) Торгівля. 

d) Сільське господарство. 

20. Сучасна економічна теорія вивчає: 

a) Взаємовідносини між людьми, які виникають між ними під час виробництва. 

b) Діяльність людей, пов'язану з досягненням ефективного використання обмежених ресурсів задля 

максимізації задоволення потреб. 

c) Ринкові відносини і форми організації бізнесу. 

d) Поведінку фірм на ринках товарів і ресурсів. 
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Варіант 4. 

Зазначте один правильний варіант відповіді  

1. Економічні інтереси - це: 

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

b) Свідома діяльність окремих людей та соціальних верств з метою задоволення матеріальних потреб. 

c) Усвідомлені економічні потреби окремих людей та соціальних верств. 

2. Крива виробничих можливостей характеризує: 

a) Набори продуктів, виробництво яких можливо тепер. 

b) Ступінь недовикористання виробничих можливостей. 

c) Можливості досягнення економічного зростання. 

d) Фактичне співвідношення інтенсивних і екстенсивних джерел зростання. 

3. Поділ праці - це: 

a) практика торгівлі певними товарами у певних місцях; 

b) значною мірою - застаріла традиція, коли здійснюється натуральний обмін результатами праці; 

c) стійке виконання певних видів господарської діяльності певними економічними суб'єкта; 

d) всі відповіді невірні 

4. Скільки повинно бути і яких форм власності в змішаній економіці? 

a) одна основна і дві допоміжні; 

b) державна і приватна; 

c) стільки і в такому співвідношенні, які б найбільш повно відповідали національному рівню розвитку 

економіки і забезпечували найбільш динамічний економічний і соціальний її розвиток; 

d) приватна, акціонерна, державна. 

5. У чому суть сучасної перехідної економіки постсоціалістичних країн? 

a) це стан економіки, де поєднуються елементи командно-адміністративної і змішаної економіки розвинутих 

західних країн; 

b) стан економіки, де поєднуються риси простого товарного виробництва і командно-адміністративної 

економічної системи; 

c) економіка, де поєднуються риси капіталістичної і соціалістичної економіки; 

d) всі відповіді вірні. 

6. Яка ознака не стосується ринкової економіки 

a) Зрівняльний розподіл доходів. 

b) Приватна власність. 

c) Свобода підприємництва. 

d) Конкуренція. 

7. Здатність грошей виражати вартість інших товарів, це функція 

a) Засобу платежу. 

b) Засобу обігу. 

c) Міри вартості. 

d) Засобу нагромадження. 

8. Неокласична теорія вартості передбачає формування вартості на основі: 

a) Попиту, пропозиції та витрат виробництва 

b) Граничної корисності 

c) Витрат праці виробника 

d) Усі відповіді вірні 

9. Праця, затрачена в певній корисній формі, це: 

a) Проста праця 

b) Складна праця 

c) Конкретна праця 

d) Абстрактна праця 

10. Яким чином попит пов'язаний з потребами? 

a) У попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта. 



b) У попиті відображаються найнагальніші потреби. 

c) У попиті відображаються потреби, пропорційні платоспроможним можливостям. 

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

11. Збільшення пропозиції під впливом нецінових факторів означає: 

a) зсув усієї кривої пропозиції вправо; 

b) зсув усієї кривої пропозиції вліво; 

c) переміщення по кривій пропозиції вгору; 

d) переміщення по кривій пропозиції вниз. 

12. До підвищення рівноважної ціни товару може призвести:  

a) збільшення попиту на товар;  

b) зменшення попиту на товар;  

c) збільшення пропонування товару;  

d) одночасне і однакове збільшення попиту і пропонування.  

13. Яка безпосередня причина виникнення монополій? 

a) Зростання продуктивності праці; 

b) Концентрація виробництва; 

c) Дія закону вартості. 

14. Яка ознака характерна для ринків монополістичної конкуренції? 

a) Багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей; 

b) Домінування на ринку певного виробника; 

c) Наявність на ринку єдиного виробника; 

d) Домінування на ринку обмеженої кількості виробників. 

15. Який із перелічених процесів характерний для внутрішньогалузевої конкуренції? 

a) Відбувається переливання капіталу між сферами діяльності 

b) Утворюється середнья норма прибутку 

c) Формується ціна виробництва 

d) Визначається ринкова вартість товару 

16. Об'єктивною причиною переростання капіталізму вільної конкуренції у монополістичний капіталізм є: 

a) Розвиток засобів виробицтва. 

b) Дія економічного закону  відповідності економічних відносин рівню і характеру продуктивних сил. 

c) концентрація і централізація виробництва та капіталу. 

d) бажання членів суспільства змінити існуючу форму власності. 

17. Ринок у змішаній економіці є: 

a) Стихійним регулятором пропорцій та розподілу доходів. 

b) Системою недосконалої конкуренції. 

c) Системою недосконалої конкуренції, що перебуває під регулюючим впливом монополій, олігополій та 

держави. 

d) Системою недосконалої конкуренції, що перебуває під регулюючим впливом держави. 

18.Що не являється характерною ознакою товарної біржі? 

a) Торгівля товарами за стандартами та зразками 

b) Регулярність торгів на основі певних правил 

c) Стандартизація контрактів і мінімальних партій поставок 

d) Мобілізація грошових коштів для інвестицій в економіку 

19. Фундаментальні економічні питання "що, як і для кого виробляти" мають відношення. 

a) Тільки до командної економіки. 

b) Тільки до ринкової економіки. 

c) Тільки до відсталої економіки. 

d) До будь-якого суспільства, незалежно від його соціально-економічної та політичної організації. 

20. У якій з відповідей правильно розкрито предмет політичної економії? 

a) це наука, що вивчає виробничі відносини 

b) це наука, яка вивчає закони відносин розподілу та обміну 

c) це наука, що вивчає економічні закони розвитку економічної системи 

d) це наука, що вивчає продуктивні сили суспільства 
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Поточна модульна робота №1 з дисципліни «Економічна теорія» 

Модуль 1. Основи дослідження ринкової економіки 

 

Варіант 5. 

Зазначте один правильний варіант відповіді  

1. З точки зору відносин власності ким був Робінзон по відношенню до житла, в якому самотньо проживав 

на острові? 

a) користувачем; 

b) розпорядником; 

c) володарем; 

d) взагалі не був власником. 

2. Який елемент є головним у складі продуктивних сил: 

a) Засоби виробництва, які є в розпорядженні суспільства. 

b) Природні ресурси країни. 

c) Робоча сила людини. 

d) Золотовалютний запас країни 

3. Основою потреб "піраміди Маслоу" є: 

a) Соціальні потреби 

b) Фізіологічні потреби. 

c) Потреби в самоповазі 

d) Потреби в безпеці. 

4. Предметом праці є: 

a) Засоби, за допомогою яких виробляється продукт. 

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

c) Сукупність обмежених ресурсів. 

d) Інструменти, які використаються в процесі виробництва. 

5. Продуктивність праці - це: 

a) Витрати робочого часу на випуск одиниці продукції. 

b) Показник ефективності, що являє собою кількість (вартість) продукції, виробленої працівником за певний 

час. 

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

d) Показник, що характеризує наскільки продуктивно, корисно використає працівник свій робочий час. 

6. Яке з визначень власності найбільш правильне: 

a) це відносини між людьми з приводу привласнення певних речей; 

b) це матеріальні та нематеріальні цінності, які привласнюються; 

c) це сукупність вольових та економічних відносин з приводу розпорядження певними речами. 

7. Властивість товару обмінюватись у певних пропорціях - це 

a) Вартість. 

b) Корисність. 

c) Споживна вартість. 

d) Мінова вартість. 

8. Товарне виробництво - це: 

a) процес перетворення людиною речовини природи з метою одержання необхідних життєвих засобів; 

b) це організація суспільного господарства, за якої господарюючі суб'єкти виробляють необхідні суспільству 

продукти і послуги; 

c) це організація суспільного господарства, в якому відокремлкні виробники виробляють продукти і послуги 

для обміну, продажу; 

9. Трудова теорія вартості передбачає формування вартості на основі: 

a) Попиту, пропозиції та витрат виробництва 

b) Граничної корисності 

c) Витрат праці виробника 

d) Усі відповіді вірні 

10. Пропозиція - це: 

a) Кількість виробленого товару. 



b) Кількість товару, здатна задовольнити існуючі потреби з урахуванням ціни за його одиницю. 

c) Кількість товару, яка може бути вироблена і запропонована до продажу у даний час за певної ціни за його 

одиницю. 

11. Що перешкоджає дефіцитові товарів в умовах ринкових відносин: 

a) вільний рух цін; 

b) точне визначення виробниками можливостей покупців; 

c) ефективна збутова політика підприємств; 

d)  планування, здійснюване державними органами; 

12. Зміщення кривої пропонування товару є наслідком:  

a) скорочення попиту на нього;       

b) зростання доходів споживачів;  

c) зниження ціни товару;            

d) надання субсидії виробникам.  

13. Яка ознака характерна для ринків олігополії? 

a) Багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей; 

b) Домінування на ринку певного виробника; 

c) Наявність на ринку єдиного виробника; 

d) Домінування на ринку обмеженої кількості виробників. 

14. Яка ознака не характерна для ринків монополістичної конкуренції? 

a) Багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей; 

b) Домінування на ринку обмеженої кількості виробників, які контролють значний сегмент ринку. 

c) Домінування на ринку певного виробника, а решта фірм наслідують його поведінку; 

d) Легкість входу нових виробників на ринок із своїми товарами. 

15. Для ринку чистої монополії є характерним 

a) Наявність на ринку лише одного виробника 

b) Наявність близького товару замінника 

c) Легкий вступ до галузі нових фірм 

d) Наявність контролю за ціною  

16. Зазначте установи, які не формують інфраструктуру ринку? 

a) підрозділи Міністерства фінансів; 

b) підприємства зв'язку, транспорту, шляхового господарства; 

c) фондові, товарні, валютні біржі та біржі праці; 

17. Визначте, яка з наведених ознак не притаманна ринковій економіці: 

a) Розподіл ресурсів відповідно до встановлених планів 

b) Вільний вибір суб'єктами господарювання сфери діяльності 

c) Змагання підприємців за дешеві ресурси та покупців 

d) Ціновий механізм узгодження інтересів виробників і споживачів 

18. Який вид ринку є провідним елементом ринкової структури? 

a) Ринок засобів виробництва;  

b) Ринок робочої сили; 

c) Фінансовий ринок; 

d) Ринок споживчих товарів і послуг. 

19. Першою школою економічної теорії була школа: 

a) Фізіократів. 

b) Класична. 

c) Кейнсіанців. 

d) Меркантилістів. 

20. Яке з положень розкриває основні функції економічної теорії: 

a) Вона повинна досліджувати економічні категорії. 

b) Вона повинна розкривати економічні закони. 

c) Вона повинна виконувати пізнавальну і практичну функції та формувати економічне мислення. 

d) Вона повинна бути основою економічної політики держави 
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Поточна модульна робота №2 з дисципліни «Економічна теорія» 

Модуль 2. Закономірності функціонування ринкового господарства 

 

Варіант 1. 

Зазначте один правильний варіант відповіді  

1. У ході кругообігу капітал підприємства проходить три стадії і набуває трьох функціональних форм: 

a. Грошової, промислової, банківської. 

b. Фінансової, промислової, торговельної. 

c. Грошової, виробничої, товарної. 

2. У якому з переліків порушена логіка підбора видів підприємств: 

a. Промислові, будівельні, сільськогосподарські підприємства. 

b. Індивідуальні, дрібні, середні, великі підприємства. 

c. Комерційні банки, страхові компанії, інвестиційні компанії. 

d. Акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, командитні товариства. 

3. Яке визначення сутності міжнародних валютних відносин найбільш правильне? 

a. Це форма міжнародних економічних відносин, пов'язаних з функціонуванням грошей як світових. 

b. Це сукупність економічних відносин між країнами з приводу встановлення валютних курсів. 

c. Це система міжнародних валютних розрахунків. 

d. Це певні економічні угоди між країнами, що укладаються з приводу оплати валютою торговельних операцій. 

4. Яке із наведених положень найповніше розкриває сутність соціальної політики держави? 

a. Соціальна політика - це комплекс соціально-економічних заходів держави і місцевих органів влади, 

спрямованих на захист населення від безробіття, інфляції, захист доходів, приватної власності. 

b. Соціальна політика - це система заходів і методів, спрямованих на забезпечення соціального миру, стабільності 

в суспільстві. 

c. Соціальна політика - це система заходів держави, спрямованих на забезпечення обороноздатності країни, миру, 

екологічної безпеки . 

d. Соціальна політика - це комплекс заходів уряду країни, спрямованих на забезпечення умов економічного 

зростання. 

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. Кредит, що надається одним підприємством іншому, у вигляді відстрочки платежу, називається: 

a. Іпотечним. 

b. Споживчим. 

c. Банківським. 

d. Комерційним. 

7. Глобалізація - це: 

a. Поглинання менш розвинутих країн більш розвинутими. 

b. Процес поширення співпраці пострадянських країн із розвинутими країнами. 

c. Загальнопланетарний процес інтернаціоналізації національних систем. 

d. Процес лібералізації торгівлі та ринків капіталу, приватизації та дерегулювання економічної активності. 

8. Метою державного регулювання не можна вважати: 

a. Підтримання конкурентного середовища. 

b. Запобігання економічним кризам. 

c. Сприяння монополізації економіки. 

d. Соціальний захист населення. 

9. Організуючий та регулюючий вплив держави щодо впорядкування та підвищення результативності 

діяльності суб'єктів - це: 

a. Державне регулювання 

b. Економічна політика держави 

c. Державне управління економікою 

d. Державне втручання в економіку 



10. Міжнародна економічна інтеграція - це: 

a. Процес міжнародного поділу праці. 

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

c. Розвиток взаємовигідної зовнішньої торгівлі. 

d. Розвиток міжнародних виробничих зв'язків. 

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

a. Іпотечним. 

b. Комерційним. 

c. Банківським. 

d. Споживчим. 

12. Від чого залежить ціна землі? 

a. від розміру земельної ділянки. 

b. від суми орендної плати і ставки банківського процента; 

c. від родючості землі; 

d. від місця розташування земельних ділянок; 

13. Під функціональним (або первинним) в економічній теорії розуміють розподіл доходів за: 

a. результатами господарювання. 

b. факторами виробництва. 

c. здатністю людей до праці. 

d. видами економічної діяльності 

14. Що таке світове господарство? 

a. це сукупність економічних зв'язків між національними державами; 

b. це сукупність національних господарств та економічних зв'язків між ними; 

c. це процес взаємодії між незалежними країнами; 

d. всі відповіді вірні. 

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

a. це розподіл у відповідності з якістю праці; 

b. це розподіл у відповідності з кількістю праці; 

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

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

16. Споживчий кошик - це: 

a. певний набір матеріальних благ, необхідних для задоволення нормальних потреб сім'ї, що забезпечує її 

нормальну життєдіяльність. 

b. певний набір матеріальних і духовних 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. 

17. Регулювання державою грошового обігу та досягнення на цій основі рівноваги національної економіки 

- це: 

a. Грошово-кредитна політика. 

b. Соціальна політика. 

c. Валютна політика. 

d. Фіскальна політика. 

18. Прості акції дають право на: 

a. Отримання постійних дивідендів. 

b. Першочергове отримання дивідендів. 

c. Управління АТ. 

d. Отримання дивідендів, навіть за відсутності прибутку. 

19. Іпотечний кредит - це: 

a. довгостроковий кредит; 

b. всі відповіді невірні 

c. кредит під високі відсотки; 

d. кредит під залог нерухомого майна 

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

a. Дрібно-приватна, акціонерна, державна. 

b. Державна і крупна приватна. 

c. Лише дрібно-приватна та колективна. 

d. Стільки і в такому співвідношенні, які б найбільш повно відповідали національному рівню розвитку економіки. 
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Поточна модульна робота №2 з дисципліни «Економічна теорія» 

Модуль 2. Закономірності функціонування ринкового господарства 

 

Варіант 2. 

Зазначте один правильний варіант відповіді  

1. Підприємництво на основі використання об'єктів державної власності: 

a. Можливо тільки у сфері послуг. 

b. Можливо, якщо ці об'єкти надалі будуть приватизовані. 

c. Можливо при наявності певної угоди з власником. 

d. Принципово неможливо. 

2. Капітал, вартість якого переноситься частинами на створений продукт, називається: 

a. Постійним 

b. Основним 

c. Змінним 

d. Оборотним 

3. Підприємство отримає прибуток, якщо середні витрати: 

a. Дорівнюють ціні. 

b. Менші за ціну. 

c. Більші за ціну. 

4. 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. 

5. До особливостей аграрних відносин не належить: 

a. Залежність від природно-кліматичних умов. 

b. Застосування великої кількості техніки. 

c. Сезонний характер виробництва. 

d. Земля основний засіб виробництва. 

6. 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. 

7. До соціально-економічних передумов глобалізації слід зарахувати: 

a. Розвиток нових поколінь транспорту та зв'язку. 

b. Поглиблення інтернаціоналізації економіки. 

c. Послаблення ролі традицій і соціальних зв'язків. 

d. Революцію в галузі інформаційних технологій 

8. Іпотечний кредит - це: 

a. довгостроковий кредит; 

b. кредит під заставу нерухомого майна 

c. кредит під високі відсотки; 

d. всі відповіді невірні 

9. Використання державних доходів та витрат направлених на регулювання суспільного виробництва це: 

a. Фіскальна політика. 

b. Грошово-кредитна політика. 

c. Валютна політика. 

d. Соціальна політика. 

10. Оптова (гуртова) торгівля - це: 

a. Купівля великих партій товару. 

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

c. Придбання малих партій товару. 

d. Купівля окремих одиниць товару. 

11. Позитивними наслідками глобалізації не вважається: 



a. Втрата національної ідентичності, поширення єдиних стандартів на національні культури. 

b. Зменшення загрози міжнародних конфліктів, локальних воєн. 

c. Підвищення якості життя, покращення добробуту населення. 

d. Поширення ідей гуманізму, демократії, захисту громадянських прав. 

12. Вищим органом управління акціонерного товариства є: 

a. Спостережна Рада. 

b. Ревізійна комісія. 

c. Рада директорів. 

d. Загальні збори акціонерів. 

13. Яка країна має найбільші вигоди на світовому ринку? 

a. Країна, яка купує ці товари. 

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

c. Країна, в якій для виробництва товарів використовується більш складна і наукомістка праця. 

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

14. Глобалізація - це: 

a. Поглинання менш розвинутих країн більш розвинутими. 

b. Загальнопланетарний процес інтернаціоналізації національних систем. 

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

d. Процес поширення співпраці пострадянських країн із розвинутими країнами. 

15. Кредит, що надається на придбання товарів особистого вжитку, називається: 

a. Банківським. 

b. Іпотечним. 

c. Комерційним. 

d. Споживчим. 

16. Причиною абсолютної земельної ренти є: 

a. Різна родючість окремих земельних ділянок. 

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

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

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

17. Якими проблемами в ринковій економіці повинна займатися держава: 

a. розподілом грошових доходів в суспільстві; 

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

c. надавати допомогу конкретному споживачеві з обмеженими доходами , визначаючи способи їх конкретного 

використання; 

d. визначати коло суспільних товарів і послуг, які потрібні для суспільства, незалежно від смаків і переваг якої-

небудь групи. 

18. Ціноутворення на продукцію землеробства спирається на такі витрати: 

a. Індивідуальні економічні витрати, які складаються на відносно гірших землях. 

b. Собівартість продукції (бухгалтерські витрати). 

c. Індивідуальні економічні витрати, які складаються на відносно кращих землях. 

d. Економічні витрати. 

19. До функцій державного регулювання економіки не належить: 

a. Регулювання рівня зайнятості та рівня цін. 

b. Надання або регулювання суспільних благ. 

c. Розподіл та перерозподіл доходів. 

d. Сприяння монополізації економіки. 

20. Визначте неправильне твердження: 

a. Глобалізація чинить неоднозначний та суперечливий вплив на сучасний світогосподарський розвиток. 

b. Неоліберальна модель глобалізації посилює нерівномірність розвитку та поглиблює диспропорції світової 

економіки. 

c. Однією із суперечностей глобалізації є неспроможність держав регулювати економіку на національному рівні. 

d. Неоліберальна модель глобалізації має згубні наслідки лише для країн, що розвиваються. 
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Поточна модульна робота №2 з дисципліни «Економічна теорія» 

Модуль 2. Закономірності функціонування ринкового господарства 

 

Варіант 3. 

Зазначте один правильний варіант відповіді  

 

1. Основний капітал - це капітал який: 

a. Створює нову вартість 

b. Переносить свою вартість на товар по частинам 

c. Повністю переносить свою вартість на готовий продукт 

d. Не змінює величину вартості товару 

2. Процес відшкодування зношеного капіталу називається: 

a. Зношуваність 

b. Відтворення 

c. Заміщення 

d. Амортизація 

3. Змінні витрати - це. 

a. Витрати, що змінюються під впливом попиту і пропозиції. 

b. Витрати на придбання змінного капіталу. 

c. Витрати, які залежать від кількості виробленої продукції. 

d. Витрати, що здійснюються фірмою періодично. 

4. Кредит, що надається на придбання товарів особистого вжитку, називається: 

a. Комерційним. 

b. Іпотечним. 

c. Споживчим. 

d. Банківським. 

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 більш складна і наукомістка праця. 

c. Країна, яка купує ці товари. 

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

6. Розмір дивіденду не залежить від: 

a. виду акції. 

b. зміни курсової вартості акції; 

c. розміру прибутку підприємства; 

d. порядку розподілу прибутку; 

7. Привілейовані акції не дають право на: 

a. Отримання постійних дивідендів. 

b. Управління АТ. 

c. Першочергове отримання дивідендів. 

8. Глобалізація змінює зміст світових господарських зв'язків таким чином, що: 

a. Темпи торгівлі цінними паперами нижче за темпи міжнародної торгівлі товарами та послугами. 

b. Темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають темпи зростання виробництва. 

c. Темпи зростання виробництва випереджають темпи зростання міжнародної торгівлі. 

d. Зростає міжнародний обмін сировиною та напівфабрикатами. 

9. Ціноутворення на продукцію землеробства спирається на такі витрати: 

a. Індивідуальні економічні витрати, які складаються на відносно кращих землях. 

b. Собівартість продукції (бухгалтерські витрати). 

c. Індивідуальні економічні витрати, які складаються на відносно гірших землях. 

d. Економічні витрати. 

10. Акціонерне товариство - це: 

a. Об'єднання, створене з метою координації господарської діяльності. 

b. Об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових або комерційних інтересів. 



c. Форма організації підприємства, капітал якого утворюється у грошовій формі та поділяється на однакові за 

номінальною величиною і неподільні паї у вигляді акцій. 

d. Об'єднання промислового та банківського капіталу на певний час для досягнення єдиної мети. 

11. Рисами міжнародної міграції капіталів не можна вважати: 

a. Активна участь країн у світовій торгівлі. 

b. Збільшення частки прямих інвестицій. 

c. Підвищення ролі держави у вивозі капіталу. 

d. Посилення міграції приватного капіталу між промислово розвинутими країнами. 

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

a. Банківським. 

b. Комерційним. 

c. Іпотечним. 

d. Споживчим. 

13. Капітал обігу - це: 

a. Капітал, функцією якого є доведення товару від виробника до споживача. 

b. Капітал, задіяний в сфері нематеріального виробництва. 

c. Додаткові капіталовкладення підриємствами торгівлі на обслуговування покупців. 

d. Капітал, що витрачається на закупівлю товарів у виробників. 

14. Функціональна роль грошового капіталу полягає у: 

a. Створення умов для процесу виробництва. 

b. Реалізації товару для отримання додаткової вартості. 

c. Створення і збільшення вартості. 

15. Сучасний етап розвитку світового господарства перебуває під впливом: 

a. Поглиблення суперечностей між країнами світової спільності. 

b. Зростаючої взаємозалежності національних господарств. 

c. Радикальної перебудови в постсоціалістичних країнах. 

d. Науково-технічної революції. 

16. Позичковий відсоток - це: 

a. Перетворена форма частки додаткової вартості, що сплачується за користування позичковим капіталом. 

b. Форма руху позичкового капіталу від власника до кредитора. 

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

17. Важливим фактором розвитку міжнародної торгівлі, що діє всупереч процесу глобалізації є: 

a. Зростання світового фінансового ринку. 

b. Регіоналізація міжнародної торгівлі. 

c. Зростання відкритості економік провідних країн світу. 

d. Розвиток багатонаціонального підприємництва. 

18. Якими проблемами в ринковій економіці повинна займатися держава: 

a. розподілом грошових доходів в суспільстві; 

b. надавати допомогу конкретному споживачеві з обмеженими доходами , визначаючи способи їх конкретного 

використання; 

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

d. визначати коло суспільних товарів і послуг, які потрібні для суспільства, незалежно від смаків і переваг якої-

небудь групи. 

19. Який з видів діяльності уряду не може бути прийнятий в умовах сучасної ринкової економіки? 

a. перерозподіл доходу й багатства. 

b. захист конкуренції. 

c. установлення конкретних розмірів виробництва усім суб'єктам економічної діяльності. 

d. контроль рівня зайнятості й інфляції. 

20. Земельна рента, яка виникає внаслідок додаткових капіталовкладень, називається: 

a. Абсолютною. 

b. Диференційною 2. 

c. Диференційною 1. 

d. Монопольною. 
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Поточна модульна робота №2 з дисципліни «Економічна теорія» 

Модуль 2. Закономірності функціонування ринкового господарства 

 

Варіант 4. 

Зазначте один правильний варіант відповіді  

1. Новостворена вартість товару представляє собою: 

a. Суму постійного і змінного капіталу 

b. Суму постійного капіталу та додаткової вартості 

c. Суму змінного капіталу і додаткової вартості 

d. Немає правильної відповіді 

2. Оборотний капітал - це капітал, який: 

a. Створює нову вартість 

b. Повністю переносить свою вартість на готовий продукт 

c. Переносить свою вартість на товар по частинам в міру зношення 

d. Не впливає на величину вартості товару 

3. Розширення виробництва за рахунок збільшення факторів виробництва та їх якісного удосконалення 

це: 

a. Екстенсивне зростання. 

b. Інтенсивне зростання. 

c. Змішане зростання. 

4. Функціональна роль продуктивного капіталу полягає у: 

a. Створення і збільшення вартості. 

b. Створення умов для процесу виробництва. 

c. Реалізації товару для отримання додаткової вартості. 

5. Моральний знос основного капіталу викликаний: 

a. Втратою споживчої вартості основного капіталу в процесі його виробничого використання. 

b. Циклічними коливаннями в економіці. 

c. Зміною законодавства щодо нарахування амортизації. 

d. Появою більше дешевих та досконалих засобів праці. 

6. Змінні витрати - це. 

a. Витрати, що змінюються під впливом попиту і пропозиції. 

b. Витрати, які залежать від кількості виробленої продукції. 

c. Витрати, що здійснюються фірмою періодично. 

d. Витрати на придбання змінного капіталу. 

7. В результаті перерозподілу національного доходу формуються доходи: 

a. працівників сільськогосподарської сфери. 

b. працівників сфери нематеріального виробництва. 

c. працівників обох сфер національної економіки. 

d. працівників сфери матеріального виробництва. 

8. До об'єктивних передумов виникнення світового господарства не відносять: 

a. Виникнення світового ринку. 

b. Стабільний розвиток економіки більшості країн світу. 

c. Інтернаціоналізацію господарського життя. 

d. Міжнародний поділ праці, спеціалізацію і кооперацію виробництва. 

9. Рисами міжнародної міграції капіталів не можна вважати: 

a. Підвищення ролі держави у вивозі капіталу. 

b. Збільшення частки прямих інвестицій. 

c. Активна участь країн у світовій торгівлі. 

d. Посилення міграції приватного капіталу між промислово розвинутими країнами. 

10. Кредит, що надається одним підприємством іншому, у вигляді відстрочки платежу, називається: 

a. Іпотечним. 

b. Споживчим. 

c. Банківським. 

d. Комерційним. 



11. Використання суспільних фондів споживання як форми розподілу національного доходу зумовлена: 

a. необхідністю соціального захисту населення та однакового доступу до задоволення найбільш суспільно 

значимих потреб  

b. необхідністю державного регулювання ринкової економіки; 

c. створенням умов для розвитку дрібного бізнесу; 

d. створенням економічної бази для зростання заробітної плати найманих робітників. 

12. Які доходи, одержані громадянами при розподілі національного доходу, є вторинними (похідними)? 

a. заробітна плата робітника промислового підприємства; 

b. стипендія студента. 

c. заробітна плата водія вантажного автомобіля; 

13. Що було головною причиною становлення і розвитку міжнародної валютної системи? 

a. загострення конкурентної боротьби на міжнародному ринку. 

b. формування грошових систем; 

c. інтернаціоналізація продуктивних сил; 

d. збільшення масштабів товарообміну на світових ринках4 

14. Роздрібна торгівля - це: 

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

b. Купівля великих партій товару; 

c. Купівля окремих одиниць товару кінцевим споживачем; 

d. Придбання малих партій товару з метою їх подальшого продажу кінцевому споживачу; 

15. Глобалізація економіки пов'язана з: 

a. Формуванням сукупності взаємопов'язаних та взаємозалежних економік. 

b. Формуванням міжнародної валютної системи. 

c. Становленням цілісного всесвітнього господарського організму. 

d. Зменшенням економічної залежності країн та регіонів. 

16. Важливим фактором розвитку міжнародної торгівлі, що діє всупереч процесу глобалізації є: 

a. Розвиток багатонаціонального підприємництва. 

b. Зростання світового фінансового ринку. 

c. Регіоналізація міжнародної торгівлі. 

d. Зростання відкритості економік провідних країн світу. 

17. Метою сталого економічного розвитку в епоху глобалізації є: 

a. Формування сталих конкурентних переваг національної економіки для підвищення її конкурентоспроможності. 

b. Оптимізація темпів розвитку при збалансуванні економічної, соціальної та екологічної сфер в інтересах 

нинішнього і майбутнього поколінь. 

c. Пріоритетне вирішення проблеми бідності у економічно менш розвинутих країнах за допомогою міжнародних 

організацій. 

d. Максимізація темпів економічного зростання на базі інтенсивного розвитку. 

18. Світове господарство - це: 

a. Економічна єдність світу. 

b. Сукупність національних економік, пов'язаних між собою системою міжнародних економічних відносин. 

c. Сукупність галузей та сфер виробництва. 

d. Територіальний розподіл світу між окремими державами. 

19. Додаткові витрати обігу є: 

a. Продуктивними і покриваються за торгового прибутку. 

b. Продуктивними і збільшують вартість товару. 

c. Непродуктивними і покриваються за рахунок прибутку. 

d. Непродуктивними, але збільшують вартість товару. 

20. Який повинен бути господарський механізм у змішаній економіці: 

a. Переважно державний. 

b. Ринковий. 

c. Змішаний, який раціонально поєднує державний і ринковий господарські механізми. 

d. Плановий. 
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Поточна модульна робота №2 з дисципліни «Економічна теорія» 

Модуль 2. Закономірності функціонування ринкового господарства 

 

Варіант 5. 

Зазначте один правильний варіант відповіді  

1. Виробнича функція - це: 

a. Залежність обсягу випуску від цін на фактори виробництва. 

b. Здатність фірми здійснювати прибуткове виробництво. 

c. Технологічна залежність між обсягом випуску та затратами факторів. 

d. Оптимальне поєднання факторів виробництва. 

2. Чи обов'язково власникові підприємства бути його директором: 

a. Ні, оскільки він може наймати фахівців для управління підприємством. 

b. Так, оскільки він сам повинен приймати усі управлінські рішення. 

c. Так, оскільки збори власників проводиться найчастіше тільки один раз у рік? 

d. Ні, оскільки в більшості сучасних фірм усі рішення приймаються винятково власниками. 

3. На другій стадії кругообігу капіталу відбувається: 

a. Перетворення товарного капіталу у грошовий 

b. Перетворення грошового капіталу у товарний 

c. Виробництво нового товару та створення вартості 

d. Купівля факторів виробництва 

4. Економічне зростання являє собою: 

a. Розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників. 

b. Процес кількісного збільшення та якісного вдосконалення результатів і чинників виробництва на макрорівні. 

c. Розширене відтворення суспільного виробництва. 

d. Перехід країни від одного стану економіки до іншого, більш досконалого. 

5. Глобалізація - це: 

a. Процес поширення співпраці пострадянських країн із розвинутими країнами. 

b. Загальнопланетарний процес інтернаціоналізації національних систем. 

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

d. Поглинання менш розвинутих країн більш розвинутими. 

6. Світове господарство - це: 

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

b. Сукупність галузей та сфер виробництва. 

c. Економічна єдність світу. 

d. Територіальний розподіл світу між окремими державами. 

7. Глобалізація змінює зміст світових господарських зв'язків таким чином, що: 

a. Темпи зростання виробництва випереджають темпи зростання міжнародної торгівлі. 

b. Темпи зростання міжнародної торгівлі випереджають темпи зростання виробництва. 

c. Зростає міжнародний обмін сировиною та напівфабрикатами. 

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

8. Який повинен бути господарський механізм у змішаній економіці: 

a. Переважно державний. 

b. Плановий. 

c. Змішаний, який раціонально поєднує державний і ринковий господарські механізми. 

d. Ринковий. 

9. Регулювання державою грошового обігу та досягнення на цій основі рівноваги національної економіки 

це: 

a. Фіскальна політика. 

b. Валютна політика. 

c. Грошово-кредитна політика. 

d. Соціальна політика. 

10. Кредит, що надається одним підприємством іншому, у вигляді відстрочки платежу, називається: 

a. Банківським. 

b. Іпотечним. 



c. Комерційним. 

d. Споживчим. 

11. 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. Формування економічного механізму захисту навколишнього середовища; 

c. Організація виробництва суспільних товарів і послуг; 

d. Забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку в суспільстві; 

12. Лише витрати обігу поділяються на: 

a. Додаткові та необхідні. 

b. Внутрішні та зовнішні. 

c. Чисті і додаткові. 

d. Явні та неявні. 

13. Причиною абсолютної земельної ренти є: 

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

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

c. Різна родючість окремих земельних ділянок. 

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

14. Яке із наведених положень найповніше розкриває сутність соціальної політики держави? 

a. Соціальна політика - це комплекс соціально-економічних заходів держави і місцевих органів влади, 

спрямованих на захист населення від безробіття, інфляції, захист доходів, приватної власності. 

b. Соціальна політика - це комплекс заходів уряду країни, спрямованих на забезпечення умов економічного 

зростання. 

c. Соціальна політика - це система заходів держави, спрямованих на забезпечення обороноздатності країни, миру, 

екологічної безпеки . 

d. Соціальна політика - це система заходів і методів, спрямованих на забезпечення соціального миру, екологічної 

безпеки. 

15. Дивіденд - це: 

a. Прибуток акціонерного товариства, який отримують від випуску акцій 

b. Доходи керівництва акціонерного товариства. 

c. Частина прибутку акціонерного товариства, яку отримують акціонери. 

d. Заробітна плата, яку отримують робітники акціонерного товариства. 

16. Національне багатство - це: 

a. 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. 

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

c. маса грошей, золотого запасу, іноземної валюти, яка знаходиться в банках і на руках у населення. 

17. Визначте неправильне твердження: 

a. Глобалізація чинить неоднозначний та суперечливий вплив на сучасний світогосподарський розвиток. 

b. Однією із суперечностей глобалізації є неспроможність держав регулювати економіку на національному рівні. 

c. Неоліберальна модель глобалізації має згубні наслідки лише для країн, що розвиваються. 

d. Неоліберальна модель глобалізації посилює нерівномірність розвитку та поглиблює диспропорції світової 

економіки. 

18. В результаті перерозподілу національного доходу формуються доходи: 

a. працівників сільськогосподарської сфери. 

b. працівників обох сфер національної економіки. 

c. працівників сфери матеріального виробництва. 

d. працівників сфери нематеріального виробництва. 

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

a. Капіталоозбросність в експортооріснтованих галузях економіки. 

b. Обсяг міжнародних платежів 

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

d. Динаміка та обсяг прямих іноземних інвестицій. 

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

a. Регулюювання грошового обігу в країні. 

b. Посередницьких операцій у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами або окремими 

особами; 

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

d. Акумулювання тимчасово вільних грошових коштів та інших нагромадженнь 

 

Провідний викладач                                                                                                     проф. С.С. Ніколенко 


