ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ
1. Вкажіть основну мету функціонування підприємства в ринкових умовах:
а) максимізація ринкової вартості підприємства і задоволення потреб власників;
б) підвищення заробітної плати працівників;
в) вихід на світові ринки;
г) вдосконалення виробничої структури підприємства.
2. Загальна структура підприємства не включає:
а) виробничі підрозділи;
б) підрозділи апарату управління;
в) вищестоячі організації ;
г) заклади соціально – культурного призначення.
3. За метою та характером діяльності підприємства поділяються на:
а) комерційні, некомерційні;
б) виробничі;
в) арендні;
г) торгівельні.
4. Господарським товариством не є:
а) товариство з обмеженою відповідальністю;
б) товариство з додатковою відповідальністю;
в) командитне товариство;
г) приватні підприємства.
5. Трудові ресурси - це:
а) частина населення зі своєю сукупністю фізичних та духовних здібностей, які
можуть бути використані у процесі праці;
б) люди, які вже працюють або будуть залучені до праці в майбутньому;
в) промислово-виробничий персонал;
г) явочна чисельність працівників.

6. До елементів оплати праці, які входять до фонду основної заробітної
плати, відносяться:
а) заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) за
контрактом, тарифними ставками, посадовими окладами;
б) вартість продукції, яка надається у вигляді натуральної оплати;
в) надбавки та доплати до тарифних ставок;
г) оплата щорічних та додаткових відпусток.
7. Змінні витрати:
а) витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом певного різновиду
продукції;
б) витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виробленої
продукції;
в) витрати, які прямо обчислюються на одиницю продукції;
г) витрати, які не можна безпосередньо обчислити на окремий різновид
продукції.
8. Прибуток - це:
а) залучення необхідних коштів для покриття потреби підприємства в
основному і оборотному капіталі;
б) сума будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або
нематеріальних формах, що здійснюється як компенсація вартості товарів
(робіт, послуг);
в) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на
виробничу й комерційну діяльність підприємства;
г) сума всіх доходів підприємства.
9. Податок на додану вартість нараховується:
а) на кожному етапі руху товару;
б) під час продажу товару підприємством оптовому посереднику;
в) під час продажу товару оптовим покупцем роздрібному посереднику;

г) під час продажу товару роздрібним посередником споживачу.
10. В Україні в якості непрямих податків використовуються:
а) податок з продажу, податок з обороту та мито;
б) податок з продажу, податок з обороту та ПДВ;
в) податок з обороту, ПДВ та мито;
г) акцизний збір, ПДВ та мито.
11. За інших рівних умов ВВП збільшиться, коли:
а) запаси на кінець року зменшаться;
б) імпорт товарів збільшиться;
в) експорт товарів зменшиться;
г) споживання товарів поточного вжитку збільшиться;
д) державні трансферні платежі збільшаться.
12. До чистих інвестицій належить:
а) купівля домогосподарством легкового автомобіля;
б) заміна зношеного верстату новим;
в) купівля фірмою земельної ділянки;
г) будівництво складу готової продукції;
д) купівля акцій новоствореного акціонерного товариства.
13. Повна зайнятість досягається у тому випадку, коли:
а) фрикційне безробіття дорівнює нулю;
б) усі учасники робочої сили мають роботу;
в) фрикційне і структурне безробіття менші за циклічне;
г) циклічне безробіття дорівнює нулю;
д) усі відповіді неправильні.
14. Що спричинить підвищення рівня безробіття:
а) збільшення населення, яке не змінило чисельності робочої сили;

б) збільшення кількості зайнятих, але кількість безробітних не змінилась;
в) збільшення робочої сили, але кількість зайнятих не змінилась;
г) збільшення на однаковий відсоток і робочої сили, і кількості безробітних;
д) усі відповіді неправильні.
15. Державні трансферні платежі – це:
а) виплати уряду домогосподарствам, які не обумовлені участю у процесі
виробництва;
б) частина національного доходу;
в) видатки уряду на наймання в державний сектор працівників;
г) правильні відповіді містять пункти а і в;
д) усі відповіді неправильні.
16. Чисті інвестиції – це:
а) відновна вартість основного капіталу за вирахуванням амортизації;
б) приріст основного капіталу;
в) вартість спожитого основного капіталу;
г) різниця між валовими і приростковими інвестиціями;
д) усі відповіді неправильні.

17.

Що із переліченого не враховують під час визначення валового

внутрішнього продукту як суми доходів:
а) непрямі податки;
б) рентні доходи;
в) заробітну плату;
г) амортизацію;
д) державні трансферні платежі.
18. Що розуміють під функціональним розподілом доходу:
а) розподіл доходу між споживанням і заощадженням;
б) розподіл національного доходу між різними факторами виробництва;

в) розподіл доходів між основними економічними суб’єктами;
г) розподіл фірмою доходу на дивіденди й розвиток виробництва;
д) усі відповіді неправильні.
19. Зі збільшенням обсягу капіталу граничний продукт праці:
а) збільшується;
б) зменшується;
в) не змінюється;
г) може як збільшитись, так і зменшитись;
д) усі відповіді неправильні.
20. Реальну заробітну плату обчислюють як:
а) відношення номінальної зарплати до рівня цін;
б) відношення рівня цін до номінальної зарплати;
в) відношення номінальної зарплати до суми цін товарів і послуг, куплених за
неї;
г) відношення суми цін товарів і послуг, куплених за номінальну зарплату до
рівня цін;
д) усі відповіді неправильні.
21. Зі збільшенням кількості праці граничний продукт капіталу:
а) зменшується;
б) збільшується;
в) не змінюється;
г) може як збільшитись, так і зменшитись;
д) усі відповіді неправильні.
22. Що не впливає на підвищення продуктивності праці:
а) науково-технічний прогрес;
б) рівень освіти і кваліфікації працівників;
в) місткість ринку і розмір підприємств;

г) збільшення кількості працівників;
д) рівень організації виробництва.
23. Який показник найповніше характеризує рівень життя:
а) коефіцієнт участі в робочій силі;
б) номінальні особисті доходи;
в) номінальні використовувані доходи;
г) натуральні доходи;
д) реальні використовувані доходи на душу населення.
24. Зі зростанням реальної процентної ставки обсяг інвестицій:
а) збільшується, бо граничний продукт капіталу збільшується;
б) збільшується, бо витрати на капітал зменшуються;
в) зменшується, бо граничний продукт капіталу зменшується;
г) зменшується, бо витрати на капітал збільшуються;
д) усі твердження неправильні.
25. Економічне зростання означає:
а) забезпечення повної зайнятості;
б) збільшення ресурсів та можливостей для виробництва;
в) збільшення кількості вироблених товарів і послуг;
г) переміщення кривої виробничих можливостей уліво;
д) усі твердження неправильні.
26. Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують
низку показників, окрім:
а) валового внутрішнього продукту на душу населення;
б) показників ефективності функціонування економіки, що обчислюються на
підставі ВВП;
в) виробництва і споживання деяких ключових видів продукції;
г) показників рівня заощаджень у національній економіці;

д) показників рівня та якості життя населення.
27. Якщо пропозиція грошей і рівень цін постійні, то у разі збільшення
доходу:
а) попит на гроші і процентна ставка збільшаться;
б) попит на гроші зменшиться, а процентна ставка збільшиться;
в) збільшиться попит на гроші і зменшиться процентна ставка;
г) збільшаться попит на гроші і процентна ставка;
д) усі відповіді неправильні.
28. Крива сукупної пропозиції виражає залежність між:
а) рівнем цін і споживаним реальним ВВП;
б) рівнем цін і виробленим реальним ВВП;
в) спожитим і виробленим реальним ВВП;
г) рівнем цін і сукупними видатками на купівлю товарів і послуг;
д) усі твердження неправильні.
29. Якщо національна економіка досягла повної зайнятості, а обсяг
сукупного попиту зростає, то це означає, що в економіці:
а) є дефляційний розрив;
б) є інфляційний розрив;
в) є дефіцит державного бюджету;
г) розвивається стагфляція;
д) рівень цін знижується.
30. Економіка ефективна, якщо в ній досягнуті:
а) повна зайнятість;
б) повне використання виробничих ресурсів;
в) чи повна зайнятість, чи повне використання інших ресурсів;
г) і повна зайнятість, і повне використання інших виробничих ресурсів.

31. Крива виробничих можливостей показує:
а) точні комбінації двох товарів, які господарство має намір виробляти;
б) кращу з можливих комбінацій двох товарів;
в) альтернативну комбінацію товарів при наявності даної кількості ресурсів;
г) час, коли вступає у дію закон спадної продуктивності факторів виробництва.
32. Із нижче перерахованого є ознакою тільки монопольного ринку:
а) один продавець чи один покупець;
б) диференціація продуктів;
в) великі постійні витрати;
г) ціна дорівнює граничним витратам.
33. На відміну від конкурентної фірми проста монополія намагається:
а) виробляти продукції менше, а ціну встановлювати вищу;
б) максимізувати прибуток;
в) встановлювати ціну, що відповідає нееластичній ділянці кривої попиту;
г) вибирати такий обсяг випуску, при якому MR = P (де MR - граничний дохід; P
- ціна).
34. Взаємозв’язок між усіма можливими варіантами співвідношень
факторів виробництва і обсягом продукції, що виробляється, виражається
за допомогою:
а) кривої виробничих можливостей;
б) кривої загального обсягу випуску продукції;
в) виробничої функції;
г) кривої загальних витрат.
35. Ресурсами не є:
а) продукти харчування;
б) корисні копалини;
в) кваліфікована робоча сила;

г) лабораторне обладнання.
36. Теорія споживацької поведінки передбачає, що споживач намагається
максимізувати:
а) різницю між загальною і граничною корисністю;
б) загальну корисність;
в) середню корисність;
г) граничну корисність.
37. Для товару Гіффена:
а) ефект заміщення більший ефекту доходу;
б) ефект заміщення менший ефекту доходу;
в) обсяг споживання зростає зі збільшенням доходу;
г) лінія попиту має від'ємний нахил.
38. Парето-оптимум в обміні досягається коли:
а) втрати одного із учасників обміну переважаються виграшем іншого;
б) перерозподіл благ призводить до втрати корисності обох учасників обміну;
в) збільшення корисності одного із учасників обміну є неможливим без
скорочення корисності для іншого учасника;
г) обидва учасника можуть виграти від обміну.
39. Крива байдужості показує:
а) різні комбінації двох економічних благ, що мають однакову корисність;
б) однакові за корисністю споживацькі набори;
в) ефективну заміну одного блага на інше;
г) всі твердження є вірними.
40. В довгостроковому періоді:
а) всі витрати є змінними;
б) всі витрати є постійними;

в) змінні витрати зростають швидше, ніж постійні;
г) постійні витрати зростають швидше, ніж змінні.
41. Поняття “досконало конкурента фірма” передбачає, що це фірма, яка:
а) використовує тільки методи легальної конкуренції у боротьбі із своїми
конкурентами;
б) не впливає на формування ринкової ціни;
в) використовує будь які форми конкуренції для захоплення ринку;
г) домагається встановлення бажаної ціни у конкурентній боротьбі.
42. Крива пропозиції конкурентної фірми у короткостроковому часовому
інтервалі – це:
а) крива граничних витрат;
б) лінія ціни товару;
в) спадна частина кривої середніх витрат;
г) частина кривої граничних витрат, що розташована вище за криву середніх
змінних витрат.
43. Двостороння монополія – це:
а) ситуація на ринку ресурсів, коли існує тільки один покупець;
б) ситуація на ринку ресурсів, коли існує два покупця;
в) існування водночас сили монопсонії та сили профспілок;
г) ситуація на ринку товару, коли існує два продавця.
44. Постійними витратами є витрати, які фіксовані відносно:
а) рівня випуску продукції;
б) часу;
в) технології;
г) мінімальної зарплати.
45. Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;
б) якщо доходи у споживачів зростуть, вони зазвичай купують більше товарів;
в) крива попиту зазвичай має позитивний нахил;
г) коли ціна товару спадає, обсяг закупівель, що плануються, зростає.
46. Основним мотивом поведінки економічних суб’єктів є:
а) максимізація вигоди;
б) допомога ближньому;
в) мінімізація ризику;
г) виробництво споживчих товарів.
47. Постійні витрати фірми - це:
а) витрати на ресурси за цінами, що діяла в момент їхнього придбання;
б) мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції при найбільш
сприятливих умовах виробництва;
в) витрати, що несе фірма навіть у тому випадку, якщо продукція не
виробляється;
г) неявні витрати.
48. Закон попиту припускає, що:
а) перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни;
б) якщо доходи в споживачів ростуть, вони як правило купують більше товарів;
в) крива попиту має позитивний нахил;
г) коли ціна товару падає, обсяг попиту зростає.
49. Економічний прибуток:
а) не може мати місце на конкурентному ринку в довгостроковому періоді;
б) еквівалентний нормальному бухгалтерському прибутку;
в) має місце коли загальні витрати перевищують загальний дохід фірми;
г) існує завжди, коли граничний дохід перевищує граничні витрати.

50. Підприємство-монополіст:
а) не зацікавлене отримувати максимальний виторг;
б) може призначити будь-яку ціну на свій продукт;
в) може однаково успішно діяти за будь-якого характеру попиту на свій товар;
г) бажає отримати максимум прибутку за рахунок підвищення цін.
51.У будь-якій конкурентній галузі ціна рівноваги довгострокового періоду
встановлюється на рівні:
а) мінімуму середніх витрат;
б) мінімуму граничних витрат;
в) мінімуму сукупних витрат;
г) мінімуму змінних витрат.

