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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра економічної теорії та прикладної економіки
Комплексна контрольна робота з дисципліни «Економічна теорія» для студентів напряму
підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ 1
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Аграрна політика держави.
Функції грошей та їх еволюція.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Предметом економічної теорії є вивчення:
1. Джерел багатства країни
2. Виробничих відносин між людьми та закономірностей їх розвитку
3. Розподіл суспільного продукту між окремими класами
4. Відносини власності
2. Економічні системи поділяються на:
1. ринкові
2. командно-адміністративні
3. змішані
4. все перелічене
3. Функціональна роль грошового капіталу полягає у:
1.Створення умов для процесу виробництва
2.Створення і збільшення вартості
3.Реалізації товару для отримання додаткової вартості
4.Усі відповіді вірні
4. До особливостей аграрних відносин належить:
1. Земля основний засіб виробництва
2. Залежність від природно-кліматичних умов
3. Сезонний характер виробництва
4. Все перелічене
5. Ринок — це:
1. Певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін певних товарів;
2. Сукупність економічних відносин між суб'єктами з приводу купівлі-продажу об’єкта;
3. Система коопераційних зв'язків, яка склалася у результаті суспільного поділу праці;
4. Діяльність економічних суб'єктів в умовах товарної форми виробництва.
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ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра економічної теорії та прикладної економіки
Комплексна контрольна робота з дисципліни «Економічна теорія» для студентів напряму
підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ 2
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Аграрна сфера виробництва та її особливості.
Форми та системи заробітної плати.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Закон грошового обігу регулює
1. Обмін товарів на ринку
2. Кількість грошей в обігу
3. Кількість товарів на ринку
4. Величину вартості грошей
2. Витрати виробництва – це:
1.Кошти авансовані капіталістом на купівлю факторів виробництва.
2.Вартість, по якій товар продається
3.Сума постійного капіталу та прибутку
4.Немає правильної відповіді.
3. Економічне зростання являє собою:
1. Процес кількісного збільшення та якісного вдосконалення результатів і чинників
виробництва на макрорівні;
2. Перехід країни від одного стану економіки до іншого, більш досконалого;
3. Розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників;
4. Розширене відтворення суспільного виробництва.
4. Сучасний етап розвитку світового господарства перебуває під впливом:
1. Науково-технічної революції;
2. Зростаючої взаємозалежності національних господарств;
3. Поглиблення суперечностей між країнами світової спільності;
4. Радикальної перебудови в постсоціалістичних країнах.
5. Попит — це:
1. Потреба, задовольнити яку бажає економічний суб'єкт;
2. Гроші, які економічний суб'єкт готовий заплатити за певний товар;
3. Плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості;
4. Кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його одиницю.
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ВАРІАНТ 3
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Агропромислова інтеграція та агропромисловий комплекс.
Сутність та фактори глобалізації.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. До матеріальних ресурсів виробництва не належать:
1. Праця;
2. Земля;
3. Капітал;
4. Корисні копалини.
2. Якщо продукт праці споживається безпосереднім виробником, то це:
1. Натуральне виробництво
2. Споживацьке виробництво
3. Товарне виробництво
4. Усі відповіді вірні
3. Позичковий відсоток — це:
1. Плата за користування капіталом, який функціонує в будь-якій галузі економіки;
2. Перетворена форма частки додаткової вартості, що сплачується за користування
позичковим капіталом;
3. Форма руху позичкового капіталу від власника до кредитора;
4. Все перелічене.
4. Розширення виробництва за рахунок збільшення факторів виробництва та їх
якісного удосконалення це:
1. Інтенсивне зростання
2. Екстенсивне зростання
3. Змішане зростання
4. Неможливо визначити
5. Світове господарство — це:
1. Сукупність галузей та сфер виробництва різних країн;
2. Сукупність національних економік, пов’язаних між собою системою міжнародних
економічних відносин;
3. Економічна єдність світу;
4. Територіальний розподіл світу між окремими державами.
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ВАРІАНТ 4
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1. Акціонерне товариство (корпорація): основні риси, види. Акції.
2. Типи ринкових структур та їх загальна характеристика.
Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Вкажіть, які елементи належать до складу продуктивних сил:
1. робоча сила і виробничі відносини;
2. засоби виробництва;
3. робоча сила і засоби виробництва;
4. засоби праці і предмети праці.
2. Товар – це
1. Благо, яке задовольняє потребу людини
2. Продукт праці призначений для продажу
3. Результат дії виробничих відносин і продуктивних сил
4. Усі відповіді вірні
3. Акціонерне товариство — це:
1. Об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових або комерційних
інтересів;
2. Форма організації підприємства, капітал якого утворюється у грошовій формі та
поділяється на однакові за номінальною величиною і неподільні паї у вигляді акцій;
3. Об’єднання, створене з метою координації господарської діяльності;
4. Об’єднання промислового та банківського капіталу на певний час для досягнення єдиної
мети;
5. Товариство з необмеженою відповідальністю.
4. Правильно сформулюйте закон пропозиції:
1. Кількість пропонованого товару збільшується з підвищенням ціни за його одиницю та
зменшується з її зниженням;
2. Кількість пропонованого товару зменшується з підвищенням ціни і збільшується — зі зниженням;
3. Кількість пропонованого товару не залежить від зміні ціни за його одиницю;
4. Немає правильної відповіді.
5. Міжнародний поділ праці — це:
1. Економічний фундамент, на якому заснована система світогосподарських зв’язків;
2. Форма поділу суспільної праці, що переросла межі національних економік і веде до
спеціалізації окремих країн;
3. Складна багаторівнева система світогосподарських зв’язків;
4. Спрямованість на забезпечення зростання суспільної продуктивності праці та економії
робочої сили
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ВАРІАНТ 5
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1. Акціонерний капітал та прибуток акціонерних товариств, його розподіл.
2. Товар і його властивості. Чинники, що визначають вартість товару.
Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. У чому сутність категорії "потреби"?
1. потреби - це реалізація усвідомленої мети людини;
2. потреби – це бажання людини споживати життєві блага;
3. потреби – це мотив людини, що спонукає її до діяльності.
4. Правильні відповіді 2 та 3
2. Що виконує в більшості випадків роль світових грошей в сучасних умовах
1. Золото
2. Валюта розвинутих країн та деякі колективні валюти
3. Гроші будь-якої країни незалежно від її розвитку
4. Неможливо визначити
3. Комерційні банки як фінансові інститути не виконують операції з:
1. Акумулювання тимчасово вільних грошових коштів та інших нагромадженнь (золоті
запаси, цінні папери тощо);
2. Надання грошових коштів у тимчасове користування у формі кредиту (позики);
3. Посередницьких операцій у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами,
установами або окремими особами;
4. Регулюювання грошового обігу в країні.
4. Процес суспільного виробництва, що повторюється в незмінних маштабах, це:
1. Суспільне відтворення
2. Просте відтворення
3. Розширене відтворення
4. Звужене відтворення
5. Ринок у змішаній економіці є:
1. Стихійним регулятором пропорцій та розподілу доходів;
2. Системою недосконалої конкуренції;
3. Системою недосконалої конкуренції, що перебуває під регулюючим впливом монополій,
олігополій та держави;
4. Системою недосконалої конкуренції, що перебуває під регулюючим впливом держави.
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ВАРІАНТ 6
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1. Валовий дохід та прибуток підприємства.
2. Фінансова
система.
Бюджетно-податкове
регулювання.

та

грошово-кредитне

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Потреби, які визначаються співвідношенням цін і доходів, це:
1. Дійсні потреби
2. Платоспроможні потреби
3. Абсолютні потреби
4. Задоволені потреби
2. Характерною особливістю натурального виробництва є:
1. Виробництво товарів з природних (натуральних) ресурсів;
2. Виробництво продуктів для власного споживання;
3. Відсутність обміном досвіду;
4. Обмін продуктами в межах общини.
3.Прибуток підприємства розраховується як:
1.Сума доходів та витрат
2.Різниця між доходами та витратами
3.Різниця між витратами та доходами
4.Добуток ціни на кількість проданої продукції
4. Інфраструктура ринку — це:
1. Комплекс галузей, які обслуговують економічне та соціальне життя суспільства;
2. Сукупність галузей, які мають допоміжний характер, та займаються обслуговуванням
виробництва;
3. Сукупність галузей, що займаються доведенням виробленого товару від виробника до
кінцевого споживача;
4. Сукупність галузей, які забезпечують умови життєдіяльності суспільства.
5. Ринок товару знаходиться у стані рівноваги, якщо:
1. Обсяг попиту на товар дорівнює обсягу його пропонування;
2. На ринку не існує ні надлишку, ні дефіциту товару;
3. За певною ціною плани покупців щодо покупок співпадають з планами продавців щодо
продажу;
4. Всі відповіді правильні.
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Кафедра економічної теорії та прикладної економіки
Комплексна контрольна робота з дисципліни «Економічна теорія» для студентів напряму
підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ 7
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Виникнення і розвиток економічної теорії як науки.
Сутність, етапи становлення та структура світового господарства.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Вартість товару – це:
1. Кількість грошей, яку потрібно заплатити за нього
2. Витрати, які необхідні для його виробництва
3. Величина, за якою він продається на ринку
4. Кількість суспільно-необхідної праці витраченої на нього
2. Фундаментальні економічні питання "що, як і для кого виробляти" мають
відношення;
1. Тільки до командної економіки;
2. Тільки до ринкової економіки;
3. Тільки до відсталої економіки;
4. До будь-якого суспільства, незалежно від його соціально-економічної та політичної
організації.
3. Капітал, вартість якого переноситься частинами на створений продукт, називається:
1.Постійним
2.Основним
3.Змінним
4.Оборотним
4. До об'єктивних передумов виникнення світового господарства не відносять:
1.Міжнародний поділ праці, спеціалізацію і кооперацію виробництва;
2.Виникнення світового ринку;
3.Стабільний розвиток економіки;
4.Інтернаціоналізацію господарського життя.
5. Все перелічене
5. Функціональна роль продуктивного капіталу полягає у:
1. Створення умов для процесу виробництва
2. Створення і збільшення вартості
3. Реалізації товару для отримання додаткової вартості
4. Усі відповіді вірні
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ВАРІАНТ 8
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Виробництво додаткової вартості та структура капіталу.
Торговельний капітал та особливості його руху. Торговельний прибуток.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Постійний капітал – це:
1.Капітал, що не змінює величину вартості.
2.Капітал, який створює нову вартість.
3.Капітал, що потрібний капіталісту постійно
4.Витрати, на купівлю факторів виробництва.
2. Економічна ефективність національної економіки визначається як співвідношення
між:
1. Отриманими результатами та витратами ресурсів
2. Доходами населення і цінами на товари
3. Доходами державного бюджету та його витратами
4. Усе перелічене
3. Властивість товару обмінюватись у певних пропорціях – це
1. Вартість
2. Корисність
3. Споживна вартість
4. Мінова вартість
4. Земельна рента є економічною формою реалізації:
1. Права власності на землю;
2. Додаткового чистого доходу;
3. Монополії на землю як на об’єкт господарювання;
4. Орендної плати.
5. Екстенсивний тип економічного зростання — це:
1. Кількісне збільшення функціонуючих чинників виробництва;
2. Розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників та їх
раціонального використання;
3. Розширення виробництва за рахунок якісного поліпшення всіх його чинників та їх
кількісного зростання;
4. Зростання суспільного продукту прискореними темпами.
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ВАРІАНТ 9
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Відносини власності. Типи, види та форми власності.
Підприємство як суб’єкт економічної системи та його функції.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Закон вартості передбачає:
1. Обмін товарів по вартості
2. Купівлю товарів по нижчій ціні і продаж по вищій
3. Виробництву товару для власних потреб
4. Обмін товарів поза ринком
2. Роздрібна торгівля — це:
1. Купівля великих партій товару;
2. Придбання малих партій товару з метою їх подальшого продажу кінцевому споживачу;
3. Купівля окремих одиниць товару;
4. Придбання великих партій товару з метою їх подальшого перепродажу.
3. Інтенсивний тип економічного зростання — це:
1. Кількісне збільшення функціонуючих чинників виробництва;
2. Розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників та їх
раціонального використання;
3. Розширення виробництва за рахунок якісного поліпшення всіх його чинників та їх
кількісного зростання;
4. Зростання суспільного продукту прискореними темпами.
4. Основний капітал це капітал який:
1.Створює нову вартість
2.Повністю переносить свою вартість на готовий продукт
3.Переносить свою вартість на товар по частинам
4.Усе перелічене
5. Дивіденд – це:
1.Прибуток акціонерного товариства
2.Частина прибутку акціонерного товариства, яку отримують акціонери
3.Заробітна плата, яку отримують робітники акціонерного товариства
4.Доходи керівництва акціонерним товариством
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ВАРІАНТ 10
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1. Двоїстий характер праці в товарному виробництві. Закон вартості та його
функції.
2. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем.
Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Властивість товару задовольняти потребу людини це
1. Мінова вартість
2. Споживна вартість
3. Якість
4. Вартість
2. Вищим органом управління акціонерного товариства є:
1. Загальні збори акціонерів
2. Рада директорів
3. Спостережна Рада
4. Ревізійна комісія
3. Ціна землі залежить від:
1. Родючості
2. Розміру земельної ділянки
3. Норми відсотку та розміру ренти
4. Немає правильної відповіді
4. Витрати, розмір яких залежить від кількості випущеної продукції, це:
1. Постійні
2. Змінні
3. Середні
4. Граничні
5. Здатність грошей виражати вартість інших товарів, це функція
1. Засобу платежу
2. Засобу обігу
3. Міри вартості
4. Засобу нагромадження.
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ВАРІАНТ 11
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1. Доходи, їх види та джерела формування.
2. Суспільне виробництво, його суть, основні риси та структура.
Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Розширення виробництва на основі якісного поліпшення факторів виробництва це:
1. Інтенсивне зростання
2. Екстенсивне зростання
3. Змішане зростання
4. Неможливо визначити
2. Що сприяло виникненню товарного виробництва
1. Суспільний поділ праці
2. Індивідуальне привласнення продуктів праці
3. Відокремленість товарних виробників
4. Усі відповіді вірні
3. Кредит, що надається під заставу нерухомого майна або землі, називається:
1. Іпотечним
2. Споживчим
3. Комерційним
4. Банківським
5. Усе перелічене
4. Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин?
1. Вільний рух цін;
2. Точний облік виробниками можливостей покупців;
3. Ефективна збутова політика підприємств;
4. Планування з боку державних органів;
5. Мотивація приватних підприємств до розширення випуску продукції;
5. Речовина природи, на яку направлена праця людини, це:
1. Предмет праці
2. Засіб праці
3. Засіб виробництва
4. Продукт праці
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ВАРІАНТ 12
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Економічна політика держави та її види.
Ринкова рівновага та ринкова ціна. Механізм ринкового саморегулювання.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Потреби, що складаються на основі досягнутого рівня виробництва, це:
1. дійсні потреби
2. платоспроможні потреби
3. абсолютні потреби
4. задоволені потреби
2. Що не належить до особливостей економічних законів:
1. характеризують економічні зв’язки і відносини;
2. виступають як закони економічного прогресу;
3. залежать від свідомості та волі людини
4. носять об’єктивний характер.
3. Для досконалої конкуренції не є характерним:
1. Подібні товари;
2. Багато виробників, що діють незалежно;
3. Відсутність контролюнад ціною з боку будь-якого виробника;
4. Труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами.
4. Оптова (гуртова) торгівля — це:
1. Купівля великих партій товару;
2. Придбання малих партій товару;
3. Купівля окремих одиниць товару;
4. Придбання великих партій товару з метою їх подальшого перепродажу.
5. Пропозиція — це:
1. Кількість виробленого товару;
2. Кількість товару, здатна задовольнити існуючі потреби з урахуванням ціни за його
одиницю;
3. Кількість товару, яка може бути вироблена і запропонована до продажу у даний час за
певної ціни за його одиницю.
4. Усе перелічене
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ВАРІАНТ 13
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Економічна система, її сутність та основні структурні елементи.
Сутність земельної ренти, її види та механізм створення. Ціна землі.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Витрати, розмір яких не залежить від кількості випущеної продукції, це:
1. Постійні
2. Змінні
3. Середні
4. Граничні
2. Оборотний капітал це капітал який:
1.Створює нову вартість
2.Повністю переносить свою вартість на готовий продукт
3.Переносить свою вартість на товар по частинам
4.Усе перелічене
3. Змінний капітал – це:
1.Капітал, що не змінює величину вартості.
2.Капітал, який створює нову вартість.
3.Капітал, що потрібний капіталісту постійно
4.Витрати, на купівлю факторів виробництва.
4. Саморегулювання ринкової системи гарантує:
1. Відсутність дефіциту товарів;
2. Неможливість надлишку товарів;
3. Можливість надлишку товарів;
4. Дефіцит і надлишок товарної маси, які швидко зникають в результаті дії
механізму.
5. До провідних міжнародних валютно-фінансових організацій не відносять:
1. Міжнародний Валютний Фонд;
2. Світовий Банк;
3. Європейський Банк Реконструкції та Розвитку;
4. Європейський Союз.
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цінового
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ВАРІАНТ 14
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Економічні закони і економічні категорії. Специфіка економічних законів.
Суспільне відтворення та економічне зростання.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Яка з перелічених властивостей не характерна для ресурсів?
1. Обмеженість;
2. Різноманітність;
3. Безмежність;
4. Корисність.
2. Який з чинників найбільше впливатиме на ринковий курс акції:
1. Номінальна вартість акції;
2. Величина дивіденду на акцію;
3. Зростаюча кількість акціонерів
4. Склад ради директорів АТ
3. Процес суспільного виробництва, що постійно повторюється, це:
1. Кругооборот капіталу
2. Економічне відтворення
3. Економічне зростання
4. Усе перелічене.
4. Гроші – це
1. Паперові знаки та монети, випущені країною
2. Загальний еквівалент вартості
3. Золото та срібло
4. Товар, який користується великим попитом
5. На першій стадії кругообороту капіталу відбувається:
1.Купівля факторів виробництва
2.Виробництво нового товару та створення вартості
3.Перетворення товарного капіталу у грошовий
4.Правильна відповідь відсутня
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ВАРІАНТ 15
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1. Сутність та джерела позичкового капіталу. Позичковий процент та його
норма.
2. Економічні потреби: суть, структура та розвиток. Економічні інтереси
Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. До факторів виробництва відносяться:
1. робоча сила і предмети праці;
2. робоча сила і засоби праці;
3. засоби виробництва і робоча сила
4. предмети праці і засоби праці.
2. Яке визначення точніше відображає суть товарного виробництва?
1. виробництво продуктів для споживання іншими;
2. виробництво продуктів для обміну через купівлю - продаж;
3. створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва;
4. переробка природної сировини для надання їй властивостей, здатних задовольняти
потреби людини.
3. Метою державного регулювання не можна вважати:
1. Підтримання конкурентного середовища
2. Запобігання економічним кризам
3. Соціальний захист населення
4. Сприяння монополізації економіки
4. Термін «інтернаціоналізація господарського життя» означає:
1. Участь країн у світовому господарстві;
2. Зближення економік країн, що виявляється у зростанні виробничої взаємозалежності,
міжнародного товарообороту, русі капіталів та робочої сили;
3. Поглиблення міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації виробництва і капіталу;
4. Утворення ТНК та ТНБ;
5. Усі відповіді правильні.
5. Яка ознака не стосується ринкової економіки
1. Зрівняльний розподіл доходів
2. Приватна власність
3. Свобода підприємництва
4. Конкуренція
5. Усе перелічене
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ВАРІАНТ 16
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1. Економічні ресурси та фактори виробництва, їх взаємозв’язок. Крива
виробничих можливостей.
2. Попит і пропозиція, їх чинники та закони. Еластичність попиту і
пропозиції.
Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Що з переліченого є необхідною передумовою існування товарного виробництва?
1. суспільний поділ праці;
2. наявність розвинутої системи машин;
3. концентрація виробництва на великих підприємствах;
4. розвинута грошова система.
2. Дивіденд – це:
1.Прибуток акціонерного товариства
2.Частина прибутку акціонерного товариства, яку отримують акціонери
3.Заробітна плата, яку отримують робітники акціонерного товариства
4.Доходи керівництва акціонерним товариством
3. Підприємство отримає прибуток, якщо середні витрати:
1.Більші за ціну
2.Менші за ціну
3.Дорівнюють ціні
4.Неможливо визначити
4. Монополістична конкуренція:
1. Багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних
властивостей;
2. Домінування на ринку певного виробника;
3. Наявність на ринку єдиного виробника;
4. Домінування на ринку обмеженої кількості виробників.
5. Рисами міжнародної міграції капіталів не можна вважати:
1. Підвищення ролі держави у вивозі капіталу;
2. Посилення міграції приватного капіталу між промислово розвинутими країнами;
3. Збільшення частки прямих інвестицій;
4. Активна участь країн у світовій торгівлі.

Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та прикладної економіки
28.08.2015 р. протокол № 1
Завідувач кафедри: д.е.н., проф. С.С. Ніколенко
Укладач: доц., к.е.н. Шаповалов В.О.

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Кафедра економічної теорії та прикладної економіки
Комплексна контрольна робота з дисципліни «Економічна теорія» для студентів напряму
підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ 17
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Економічні функції держави Державне регулювання економіки.
Суб’єкти та об’єкти ринку, їх взаємодія. Структура ринку.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Які фактори не впливають на пропозицію певного товару?
1. Витрати виробника;
2. Кількість продавців;
3. Зміна цін на інші товари;
4. Зміна ставки податку з доходів громадян;
2. На другій стадії кругообороту капіталу відбувається:
1.Купівля факторів виробництва
2.Виробництво нового товару та створення вартості
3.Перетворення товарного капіталу у грошовий
4.Правильна відповідь відсутня
3. Позичковий капітал — це:
1. Капітал, яким володіють банки;
2. Грошовий капітал, що надається в позичку на певний час, на умовах повернення та за
плату у вигляді відсотка;
3. Грошовий капітал, що рухається від одного підприємця до іншого;
4. Капітал, який обслуговує ринкову інфраструктуру.
4. Основний капітал це капітал який:
1.Створює нову вартість
2.Повністю переносить свою вартість на готовий продукт
3.Переносить свою вартість на товар по частинам
4.Усе перелічене
5. Найбільш складною формою економічної інтеграції є:
1. Митний союз;
2. Економічний союз;
3. Валютний союз;
4. Спільний ринок;
5. Торговельна інтеграція.
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ВАРІАНТ 18
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1. Ефективність виробництва, її сутність, економічні і соціальні показники.
2. Монополізація економіки та її наслідки. Антимонопольна політика
держави.
Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Властивість товару:
1. має ціну;
2. має певні хімічні та фізичні властивості;
3. має споживчу вартість і вартість;
4. може обертатись на ринку;
2. Кредит існує у таких формах:
1. Комерційний;
2. Споживчий;
3. Державний;
4. Банківський.
5. Усе перелічене
3. Максимальні потреби, що можуть бути задоволені в перспективі, це:
1. реальні потреби
2. платоспроможні потреби
3. абсолютні потреби
4. задоволені потреби
4. Правильно сформулюйте закон пропозиції:
1. Кількість пропонованого товару збільшується з підвищенням ціни за його одиницю та
зменшується з її зниженням;
2. Кількість пропонованого товару зменшується з підвищенням ціни і збільшується — зі зниженням;
3. Кількість пропонованого товару не залежить від зміні ціни за його одиницю;
4. Немає правильної відповіді.
5. Основою потреб „піраміди Маслоу‖ є:
1. Соціальні потреби
2. Фізіологічні потреби
3. Потреби в самоповазі
4. Все перелічене
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ВАРІАНТ 19
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1. Загальні форми суспільного виробництва: натуральне
виробництво.
2. Рівень та якість життя населення. Соціальний захист.

і

товарне

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Яким чином попит пов'язаний з потребами?
1.У попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта;
2.У попиті відображаються найнагальніші потреби;
3.У попиті відображаються потреби, пропорційні платоспроможним можливостям;
4.Попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі.
2. До економічних чинників зростання суспільного виробництва не відносять:
1. Збільшення обсягу використовуваних виробничих ресурсів;
2. Підвищення якості використовуваних ресурсів;
3. Піднесення культурно-духовного рівня населення;
4. Поліпшення способів використання ресурсів.
3. Що сприяло виникненню товарного виробництва
1. Суспільний поділ праці
2. Індивідуальне привласнення продуктів праці
3. Відокремленість товарних виробників
4. Усі відповіді вірні
4. Вартість товару – це:
1. Кількість грошей, яку потрібно заплатити за нього
2. Витрати, які необхідні для його виробництва
3. Величина, за якою він продається на ринку
4. Кількість суспільно-необхідної праці витраченої на нього
5. Процес суспільного виробництва, що повторюється в незмінних маштабах, це:
1. Суспільне відтворення
2. Просте відтворення
3. Розширене відтворення
4. Звужене відтворення
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ВАРІАНТ 20
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Закони грошового обігу. Грошова система.
Продукція підприємства та її економічні форми. Витрати виробництва.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Ринок товару знаходиться у стані рівноваги, якщо:
1. Обсяг попиту на товар дорівнює обсягу його пропонування;
2. На ринку не існує ні надлишку, ні дефіциту товару;
3. За певною ціною плани покупців щодо покупок співпадають з планами продавців щодо
продажу;
4. Всі відповіді правильні.
2. Позичковий відсоток — це:
1. Плата за користування капіталом, який функціонує в будь-якій галузі економіки;
2. Перетворена форма частки додаткової вартості, що сплачується за користування
позичковим капіталом;
3. Форма руху позичкового капіталу від власника до кредитора;
4. Все перелічене.
3. На третій стадії кругообороту капіталу відбувається:
1.Купівля факторів виробництва
2.Виробництво нового товару та створення вартості
3.Перетворення товарного капіталу у грошовий
4.Правильна відповідь відсутня
4. Яку функцію не виконують комерційні банки?
1. Надання позики підприємствам;
2. Здійснення кредитування населення;
3. Здійснення розрахунків між окремими господарськими одиницями;
4. Зберігання золотого та валютного запасу держави.
5. Економічна система, в якій поєднується державне та ринкове регулювання та різні
форми власності, це система:
1. Ринкова
2. Традиційна
3. Командно-адміністративна
4. Змішана
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підготовки 6.030401 «Правознавство»
ВАРІАНТ 21
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Заробітна плата: сутність та функції.
Ринкова інфраструктура та її роль в економіці

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Витрати, розмір яких залежить від кількості випущеної продукції, це:
1.Постійні
2.Змінні
3.Середні
4.Граничні
2. Основними принципами кредитування виступають:
1. Платність і строковість
2. Забезпеченість і поверненість
3. Платність і забезпеченість
4. Усе перелічене
3. Інфраструктура ринку — це:
1. Комплекс галузей, які обслуговують економічне та соціальне життя суспільства;
2. Сукупність галузей, які мають допоміжний характер, та займаються обслуговуванням
виробництва;
3. Сукупність галузей, що займаються доведенням виробленого товару від виробника до
кінцевого споживача;
4. Сукупність галузей, які забезпечують умови життєдіяльності суспільства.
4. Термін «інтернаціоналізація господарського життя» означає:
1. Участь країн у світовому господарстві;
2. Зближення економік країн, що виявляється у зростанні виробничої взаємозалежності,
міжнародного товарообороту, русі капіталів та робочої сили;
3. Поглиблення міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації виробництва і капіталу;
4. Утворення ТНК та ТНБ;
5. Усі відповіді правильні.
5. Для досконалої конкуренції не є характерним:
1. Подібні товари;
2. Багато виробників, що діють незалежно;
3. Відсутність контролюнад ціною з боку будь-якого виробника;
4. Труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами.
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ВАРІАНТ 22
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Капітал та його сутність. Загальна формула капіталу.
Об’єкт та предмет сучасної економічної теорії, її структурні частини.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Змінний капітал – це:
5.Капітал, що не змінює величину вартості.
6.Капітал, який створює нову вартість.
7.Капітал, що потрібний капіталісту постійно
8.Витрати, на купівлю факторів виробництва.
2. Норма прибутку розраховується як:
1. Відношення маси прибутку до авансового капіталу
2. Різниця між доходом підприємства та витратами
3. Відношення між масою авансованого капіталу та витратами виробництва
4. Відношення між величиною прибутку та розміром заробітної плати
3. Ринок — це:
5. Певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін певних товарів;
6. Сукупність економічних відносин між суб'єктами з приводу купівлі-продажу об’єкта;
7. Система коопераційних зв'язків, яка склалася у результаті суспільного поділу праці;
8. Діяльність економічних суб'єктів в умовах товарної форми виробництва.
4. Капіталізм вільної конкуренції — це:
1. Економічний лад, що характеризується капіталістичною власністю на речові ресурси,
використанням найманої праці та системи ринків чистої конкуренції;
2. Виробництво для ринку підприємливими індивідами чи їх об’єднаннями з метою
отримання прибутку;
3. Суспільний спосіб виробництва, за якого процес виробництва підкоряється капіталу,
тобто який заснований на відносинах між капіталом і найманою працею;
4. Усі відповіді правильні.
5. Сутність державного регулювання економіки найповніше розкриває таке
визначення:
1. Формування економічного механізму захисту навколишнього середовища;
2. Організація виробництва суспільних товарів і послуг;
3. Цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, економічних і соціальних
передумов, необхідних для ефективного функціонування суспільного виробництва;
4. Забезпечення соціальної спрямованості економічного розвитку в суспільстві;
5. Усі відповіді правильні.
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ВАРІАНТ 23
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Класифікація економічних систем та їх загальна характеристика.
Оборот капіталу. Основний та оборотний капітал.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Світове господарство — це:
1. Сукупність галузей та сфер виробництва;
2. Сукупність національних економік, пов’язаних між собою системою міжнародних економічних
відносин;
3. Економічна єдність світу;
4. Територіальний розподіл світу між окремими державами.

2. Економічне зростання являє собою:
1. Процес кількісного збільшення та якісного вдосконалення результатів і чинників
виробництва на макрорівні;
2. Перехід країни від одного стану економіки до іншого, більш досконалого;
3. Розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників;
4. Розширене відтворення суспільного виробництва.
3. Причиною абсолютної земельної ренти є:
1. Монополія на землю як на об’єкт господарювання;
2. Монополія на землю як на об’єкт приватної власності;
3. Різна продуктивність витрат, що послідовно здійснюються на одній і тій самій ділянці;
4. Усі відповіді правильні.
4. Характерною особливістю натурального виробництва є:
1. виробництво товарів з природних (натуральних) ресурсів;
2. виробництво продуктів для власного споживання;
3. відсутність обміном досвіду;
4. обмін продуктами в межах общини.
5. Термін ―політична економія‖ вперше було вжито:
1. А.Смітом;
2. Д. Рікардо;
3. А. Монкретьєном;
4. Аристотелем
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ВАРІАНТ 24
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Конкуренція, її суть, види та наслідки.
Перехідні економічні системи, їх зміст та основні риси.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Причиною диференціальної земельної ренти є:
1. Монополія на землю як на об’єкт господарювання;
2. Монополія на землю як на об’єкт приватної власності;
3. Різна продуктивність витрат, що послідовно здійснюються на одній і тій самій ділянці;
4. Усі відповіді правильні.
2. Номінальна заробітна плата – це:
1.Грошова сума, яку робітник витрачає
2.Заробітна плата в грошовій формі, яку нарахували робітнику.
3.Гроші, які робітник може витратити
4.Кількість товарів та послуг, які робітник може купити.
3. Потреби, які визначаються співвідношенням цін і доходів, це:
1. реальні потреби
2. платоспроможні потреби
3. абсолютні потреби
4. задоволені потреби
4. Міжнародний поділ праці — це:
1. Економічний фундамент, на якому заснована система світогосподарських зв’язків;
2. Форма поділу суспільної праці, що переросла межі національних економік і веде до спеціалізації
окремих країн;
3. Складна багаторівнева система світогосподарських зв’язків;
4. Спрямованість на забезпечення зростання суспільної продуктивності праці та економії робочої
сили

5. Структура світового господарства за сферами економічних відносин не включає:
1. Світовий ринок товарів і послуг;
2. Світовий ринок капіталів і робочої сили;
3. Міжнародну валютну і кредитно-фінансову системи;
4. Соціальне орієнтоване ринкове господарство.
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ВАРІАНТ 25
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Кредит як форма руху позичкового капіталу. Кредитна система.
Ринок, його суть та функції.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Розширення виробництва на основі якісного поліпшення факторів виробництва це:
1. Інтенсивне зростання
2. Екстенсивне зростання
3. Змішане зростання
4. Неможливо визначити
2. Ринок у змішаній економіці є:
1. Стихійним регулятором пропорцій та розподілу доходів;
2. Системою недосконалої конкуренції;
3. Системою недосконалої конкуренції, що перебуває під регулюючим впливом монополій,
олігополій та держави;
4. Системою недосконалої конкуренції, що перебуває під регулюючим впливом держави.
3. Земельна рента, яка виникає на кращих від природи за родючістю землях,
називається:
1. Абсолютною
2. Диференційною 1
3. Диференційною 2
4. Монопольною
4. Торговий капітал - це:
1. Капітал, задіяний в сфері нематеріального виробництва
2. Капітал, функцією якого є доведення товару від виробника до споживача
3. Капітал, у вигляді товарної маси, виробленої в промисловості.
4. Капітал, що витрачається на закупівлю товарів
5. Вищим органом управління акціонерного товариства є:
1. Загальні збори акціонерів
2. Рада директорів
3. Спостережна Рада
4. Ревізійна комісія
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ВАРІАНТ 26
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Кругообіг капіталу, його стадії та функціональні форми.
Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація світового господарства.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Змішаний тип економічного зростання — це:
1. Кількісне збільшення функціонуючих чинників виробництва;
2. Розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників та їх
раціонального використання;
3. Розширення виробництва за рахунок якісного поліпшення всіх його чинників та їх
кількісного зростання;
4. Зростання суспільного продукту прискореними темпами.
2. Фінансово-монополістична група — це:
1. Взаємне володіння нефінансовими і банківськими корпораціями частками акціонерного
капіталу;
2. Об’єднання фінансових і нефінансових монополій (олігополій) на основі системи участі,
особистої унії та інших зв’язків, у тому числі родинних;
3. Капіталістична еліта, до якої належать верхівка монополістичної буржуазії, а також
провідні менеджери найбільших корпорацій;
4. Форма змови між великими підприємствами про умови продажу, строки платежу, сфери
збуту, квоти у виробництві, встановлення цін і розподіл прибутків між окремими
підприємствами.
3. Вартість товару – це:
1.Кількість грошей, яку потрібно заплатити за нього
2.Витрати, які необхідні для його виробництва
3.Величина, за якою він продається на ринку
4.Кількість суспільно-необхідної праці витраченої на нього
3. Кількість грошей в обігу залежить від:
1.Рівня цін, виробництва товарів та швидкості обертання грошей
2.Золотовалютного запасу країни
3.Свідомості продавців і покупців
4.Немає правильної відповіді
4. Середні витрати – це:
1.Усі витрати, що несе підприємець при виробництві товару.
2.Додаткові витрати на виробництво додаткової продукції
3.Витрати, що припадають на одиницю продукції.
4.Усі витрати підприємства за вирахуванням прибутку.
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ВАРІАНТ 27
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Методи та інструменти державного регулювання економіки.
Підприємництво, його форми та суб’єкти.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Фундаментальні економічні питання "що, як і для кого виробляти" мають
відношення;
1. тільки до командної економіки;
2. тільки до ринкової економіки;
3. тільки до відсталої економіки;
4. до будь-якого суспільства, незалежно від його соціально-економічної та політичної організації.

2. Земельна рента є економічною формою реалізації:
1. Права власності на землю;
2. Додаткового чистого доходу;
3. Монополії на землю як на об’єкт господарювання;
4. Орендної плати.
3. Оптова (гуртова) торгівля — це:
1. Купівля великих партій товару;
2. Придбання малих партій товару з метою їх подальшого перепродажу;
3. Купівля окремих одиниць товару;
4. Придбання великих партій товару з метою їх подальшого перепродажу.
4. Цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, економічних і
соціальних передумов, необхідних для ефективного функціонування суспільного
виробництва – це:
1. Державне регулювання економікою
2. Економічна політика держави
3. Державне управління економікою
4. Все перелічене
5. Інфраструктура ринку — це:
1. Комплекс галузей, які обслуговують економічне та соціальне життя суспільства;
2. Сукупність галузей, які мають допоміжний характер, та займаються обслуговуванням
виробництва;
3. Сукупність галузей, що займаються доведенням виробленого товару від виробника до
кінцевого споживача;
4. Сукупність галузей, які забезпечують умови життєдіяльності суспільства.
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ВАРІАНТ 28
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1. Методи та функції економічної теорії.
2. Необхідність і форми міжнародного співробітництва у вирішенні
глобальних проблем людства.
Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Відрядна заробітна плата – це:
1.Плата за результатами праці
2.Плата за кількість відпрацьованого робочого часу
3.Плата з урахуванням якості та кількості виробленої продукції.
4.Плата за підсумками робочого дня.
2. Формами диференціальної ренти IІ є:
1. Диференціальна рента за родючістю;
2. Диференціальна рента за місцезнаходженням;
3. Диференціальна рента, що виникає в результаті додаткових вкладень у дану ділянку землі;
4. Усі відповіді правильні.
3. Частина суспільного продукту, за рахунок якого відбувається розширення маштабів
виробництва, це:
1. Фонд нагромадження.
2. Фонд споживання.
3. Фонд заміщення.
4. Немає правильної відповіді
4. Фінансово-монополістичний капітал являє собою:
1. Володіння нефінансовими і банківськими корпораціями частками акціонерного капіталу;
2. Сукупність банківського капіталу і капіталу фінансово-кредитних організацій;
3. Банківський монополістичний капітал, що зрісся з монополістичним капіталом
нефінансових галузей економіки;
4. Банківський капітал, поєднаний з капіталом нефінансових монополій та
немонополістичних підприємств.
5. Економічна ефективність національної економіки визначається як співвідношення
між:
1. Отриманими результатами та витратами ресурсів
2. Доходами населення і цінами на товари
3. Доходами державного бюджету та його витратами
4. Усе перелічене
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ВАРІАНТ 29
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Міжнародна торгівля та міжнародний рух капіталів.
Сутність та виникнення грошей.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Регулювання державою грошового обігу та досягнення на цій основі рівноваги
національної економіки це:
1. Фіскальна політика
2. Грошово-кредитна політика
3. Соціальна політика
4. Усе перелічене
2. Яким чином попит пов'язаний з потребами?
1.У попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта;
2.У попиті відображаються найнагальніші потреби;
3.У попиті відображаються потреби, пропорційні платоспроможним можливостям;
4.Попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі.
3. Основними принципами кредитування виступають:
1. Платність і строковість
2. Забезпеченість і поверненість
3. Платність і забезпеченість
4. Усе перелічене
4. Особливості вкладання підприємницького капіталу в землеробство полягають у
тому, що:
1. Економічні витрати складаються на базі індивідуальних витрат на гірших землях;
2. Сукупне пропонування земельних ділянок нееластичне;
3. Існує три форми земельної ренти;
4. Існує відносно значний ризик інвестування капіталу;
5. Усі відповіді правильні.
5. Джерелом багатства країни фізіократи вважали:
1. золото;
2. виробництво;
3. торгівля;
4. сільське господарство.
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ВАРІАНТ 30
Завдання 1. Дайте відповідь на теоретичні питання.

1.
2.

Міжнародні валютні відносини.
Національний доход, його структура, розподіл та перерозподіл.

Завдання 2. Оберіть правильну відповідь у тестових питаннях.
1. Вартість товарів, необхідних для нормального відтворення робочої сили, становить:
1. Вартість робочої сили
2. Споживну вартість робочої сили
3. Заробітну плату робітника
4. Немає правильної відповіді
2. Витрати у розрахунку на одиницю продукції
1. Постійні
2. Змінні
3. Середні
4. Граничні
3. Якщо ринкова ціна товару нижча від рівноважної, то:
1. Виникає нестача цього товару
2. З’являється надлишок цього товару
3. Знижуються ціни на ресурси,що потрібні для виробництва цього товару
4. Усі відповіді неправильні
4. Скільки повинно бути форм власності в умовах змішаної економіки?
1. Лише дрібно-приватна та колективна;
2. Державна і крупна приватна
3. Стільки і в такому співвідношенні, які б найбільш повно відповідали національному рівню
розвитку економіки і забезпечували найбільш динамічний економічний і соціальний її
розвиток;
4. Дрібно-приватна, акціонерна, державна.
5. Розширення виробництва за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва
це:
1. Інтенсивне зростання
2. Екстенсивне зростання
3. Змішане зростання
4. Неможливо визначити
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