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Контрольна робота №1
Варіант 1
Завдання 1. Дайте повну відповідь на питання:
Предмет і функції економічної теорії. Економічна теорія та економічна політика
Завдання 2. Виберіть варіант відповіді:
1. Що є предметом вивчення мікроекономіки:
а) виробництво в масштабі всієї економіки;
б) кількість зайнятих у національній економіці;
в) загальний рівень цін;
г) виробництво цукру і динаміка його ціни.
2. Позитивна економічна наука:
а) вивчає лише негативні тенденції в економічному розвитку;
б) вивчає позитивні тенденції в економічному розвитку;
в) досліджує фактичний стан економіки і намагається спрогнозувати її динаміку;
г) має справу з оцінними міркуваннями з приводу того, як повинна розвиватися економіка.
3. Кого з економістів можна зачислити до найвідоміших представників монетаристської
школи:
а) Д. Гелбрейт;
б) П. Семюелсон; в) Д. М. Кейнс;
г) М. Фрідман.
4. Яке з тверджень є неправильним:
а) економічна політика, яка успішно спрацьовує в одних умовах, може бути помилковою в
інших;
б) прихильники вчення К. Маркса вважають конкурентну ринкову економіку нестабільною,
втіленням хаосу й несправедливості;
в) економічні моделі повинні точно без спрощень відображати реаль¬ність, бо інакше вони
нічого не варті;
г) моделі полегшують сприйняття економічної дійсності, бо спрощують її.
5. Які потреби є в основі піраміди Маслоу:
а) у самореалізації; б) фізіологічні;
в) намагання уникнути ризику;

г) у владі.

6. Яке з тверджень є правильним:
а) гроші є одним із головних видів економічних ресурсів;
б) вибір суспільством структури поточного виробництва є визначником майбутнього
положення кривої виробничих можливостей;
в) в ефективній економіці не діє закон спадної віддачі;
г) коли економісти говорять про “капітал”, вони мають на увазі кількість грошей, потрібну
для започаткування бізнесу.
7. Що характеризує економічне зростання екстенсивного типу:
а) підвищення кваліфікації робітників;
б) зростання врожайності за рахунок використання нових селекційних сортів с/г культур;
в) збільшення збору врожаю за рахунок додаткового залучення земель промислового
призначення;
г) застосування у виробництві роботизованої техніки, взамін ручної праці.
8. Який вигляд має межа виробничих можливостей:
а) вертикальної прямої;
б) опуклої лінії;
в) висхідної прямої;
г) горизонтальної прямої.
9. Яке із тверджень не характеризує натуральне господарство:

а) все, що потрібно людині для життя, вона виробляє сама;
б) виникає тісна залежність виробників один від одного;
в) унаслідок відсутності поділу продуктивність праці низька;
г) застосовують традиційні методи виробництва, техніку та технології.
10. Функція грошей як засобу обміну полягає у тому, що:
а) гроші є посередником між продавцем і покупцем;
б) за допомогою грошей визначають ціни всіх інших товарів;
в) за допомогою грошей вимірюють розмір нагромадженого багатства;
г) гроші дають змогу створювати валютні резерви.
11. Демонетизація золота означає:
а) держава розпродує своє монетарне золото;
б) припиняється тезаврація золота приватними особами;
в) припиняють карбувати монети із золота;
г) золото перестало виконувати функції грошей.
12. Що не є функцією грошей:
а) міра вартості;
б) засіб обміну;

в) засіб праці;

г) засіб нагромадження.

13. Який спосіб закріплення прав власності за певними суб’єктами є головним у сучасних
умовах:
а) звичаями і традиціями;
б) релігійними переконаннями;
в) юридичними нормами;
г) моральними переконаннями.
14. Що не належить до об’єктів інтелектуальної власності:
а) промислові зразки;
б) ліцензії; в) цінні папери;

г) ноу-хау.

15. Якого заходу не передбачає “шокова терапія” як радикальний шлях переходу до ринкової
економіки:
а) прискореної лібералізації цін на товари і послуги;
б) радикальної приватизації державної власності;
в) активізації державного сектора економіки;
г) швидкого формування фінансової інфраструктури.
16. Згідно з підходом Б. Гаврилишина, економічній системі вільного підприємництва не
притаманна така ознака:
а) активна економічна роль уряду;
б) головним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку;
в) заохочення підприємництва та досягнення особистого успіху;
г) відносини між урядом, бізнесом і найманими працівниками характеризуються
змагальністю.
Завдання 3.
У деякій країні продукується лише дві групи товарів: автомобілі та книги. Можливі варіанти
виробництва кожного з товарів наведено у таблиці.
A
B
C
D
E
Автомобілі
0
4
6
8
12
Книги
18
16
12
7
0
Визначити альтернативну вартість кожної наступної одиниці кожного з товарів за даних
умов.

Контрольна робота №1
Варіант 2
Завдання 1. Дайте повну відповідь на питання:
Виробництво та ефективність використання ресурсів. Економічне зростання.
Завдання 2. Виберіть варіант відповіді:
1. Якщо фірми збільшили закупівлі енергетичного устаткування і після цього ціни на нього
знизилися, то висновок про те, що перше є причиною другого, приклад:
а) логічної помилки “post hoc”;
б) помилки композиції;
в) нечіткої термінології;
г) неправильного використання визначень.
2. Макроекономіка є частиною економічної теорії, яка вивчає:
а) глобальні тенденції економічного розвитку людства;
б) національну економіку як ціле;
в) виробничі відносини людей;
г) поведінку економічних суб’єктів на ринках ресурсів.
3. Яке з тверджень є нормативним:
а) жодна держава не може досягти всіх цілей економічної політики одночасно;
б) слід більшу увагу звертати на досягнення стабільності рівня цін, ніж на повну зайнятість;
в) економічне зростання можна виміряти приростом національного продукту;
г) у ринковій економіці підприємці і споживачі користуються високим ступенем економічної
свободи.
4. Напрям економічної науки, представники якого обґрунтовували необхідність державного
втручання в економіку:
а) класичний;
б) кейнсіанство;
в) неокласичний;
г) неоліберальний.
5. Економічні ресурси містять такі складові:
а) земля, капітал, гроші, праця;
б) капітал, праця, земля, підприємницький хист;
в) гроші, капітал, споживчі блага, земля;
г) праця, капітал, земля, споживчі блага.
6. Товар, який має високу альтернативну вартість, здебільшого:
а) має низьку ціну;
б) має високу ціну; в) є дефіцитним;

г) погано продається.

7. Економічну ефективність графічно можна показати:
а) будь-якою точкою на кривій виробничих можливостей;
б) тільки точкою на кривій виробничих можливостей, що характеризує максимальний обсяг
виробництва одного товару за нульового виробництва іншого;
в) тільки точкою на кривій виробничих можливостей, яка показує виробництво обох товарів
в однаковій кількості;
г) точкою ліворуч від кривої виробничих можливостей.
8. Рух униз по кривій виробничих можливостей означає:
а) зменшення виробництва одного виду продукції і збільшення виробництва іншого;
б) зменшення виробництва двох видів продукції;
в) збільшення виробництва двох видів продукції;
г) незмінність структури виробництва в економіці.
9. Що не характеризує суті грошей:

а) посередник в обміні товарів і послуг;
в) одна із форм нагромадження багатства;

б) вимірник цін усіх інших товарів;
г) один із видів виробничих ресурсів.

10. Вид товарного господарства, що передбачає різні форми приватної власності та наймання
працівників:
а) просте;
б) підприємницьке;
в) державне;
г) рабовласницьке.
11. Золоті монети перебувають в обігу за:
а) золотозливкового стандарту;
б) золотодевізного стандарту;
в) золотодоларового стандарту;
г) золотомонетного стандарту.
12. Сучасні грошові системи не характеризує така ознака:
а) хронічне знецінення грошей;
б) скорочення обігу готівки;
в) паперово-кредитні гроші як основа грошової системи;
г) золотий вміст грошової одиниці.
13. Особа, яка взяла холодильник напрокат, є його:
а) розпорядником;
б) володарем;
в) користувачем;
г) власником.
14. Яка ознака не притаманна моделі вільного підприємництва:
а) державне втручання в економіку є неглибоким;
б) головним мотивом діяльності підприємств є максимізація прибутку;
в) абсолютно заорганізований ринок;
г) збагачення найактивнішої частини населення.
15. Що не притаманне для командної економіки радянського типу:
а) відсутність дійових економічних стимулів, особливо до праці і нововведень;
б) використання прибутку як показника, яким оцінюють успішність діяльності підприємств;
в) надмірна централізація управління;
г) неспроможність освоїти інтенсивний шлях економічного зростання.
16. Яке твердження неправильне:
а) економісти розглядають права власності як «правила гри в економіці»;
б) привласнення певного блага не завжди передбачає його відчуження;
в) в командній економіці держава володіє майже усіма матеріальними ресурсами;
г) державна власність реалізує себе через загальнодержавну та комунальну її форми.
Завдання 3.
В деякій країні виробляються лише дві групи товарів: лимони та комп’ютери. Дані про
виробництво кожного товару наведено у таблиці.
A
B
C
Лимони
18
15
0
Комп’ютери
0
5
15
Вказати, котрі із заданих точок є Парето-оптимальними: D (16,5;2,5), E (17;1), F (14;6), G
(6;11), H (11;7), I (1;14,5), J (7;9), K (13;8) (перша координата – обсяг лимонів, друга –
комп’ютерів).

Контрольна робота №1
Варіант 3
Завдання 1. Дайте повну відповідь на питання:
Зміст, функції та види ринків. Інфраструктура ринкової економіки.
Завдання 2. Виберіть варіант відповіді:
1. Нормативна економічна наука вивчає:
а) сучасний стан економіки країни;
б) позитивні тенденції в економічному розвитку;
в) закономірності розвитку економіки сьогодні і в майбутньому;
2. Яка економічна мета суспільства має точну кількісну міру:
а) економічна захищеність;
б) економічна свобода;
в) справедливий розподіл доходів;
г) повна зайнятість.
3. Якщо економічні узагальнення ґрунтуються на фактах, то такий метод дослідження є:
а) описовим;
б) дедуктивним;
в) індуктивним;
г) інтуїтивним.
4. Яке визначення точніше передає суть індуктивного методу дослідження:
а) формулювання гіпотез і подальша їхня перевірка на фактах;
б) попереднє формулювання економічних законів та їхня подальша перевірка на фактах;
в) рух від фактів до загальних висновків;
г) проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюють певну залежність
між економічними явищами.
5. Альтернативна вартість будівництва нової школи – це:
а) витрати на наймання вчителів для нової школи;
б) вартість будівництва школи в майбутньому;
в) інші товари і послуги, від яких відмовилися задля будівництва нової школи;
г) витрати на утримання нової школи.
6. Яке з тверджень є неправильним:
а) потреби людини в деякому конкретному товарі або послузі можна повністю задовольнити;
б) споживчі блага не є ресурсами;
в) гроші не вважають економічним ресурсом;
г) в ефективній економіці не діє закон спадної віддачі.
7. На ділянці землі можна вирощувати 50 кг полуниці або 250 кг помідорів. Яка
альтернативна вартість 1 кг полуниці:
а) 3 кг помідорів; б) 3 грн;
в) 5 кг помідорів;
г) у 3 рази перевищує вартість помідорів.
8. Точки, які лежать лівіше кривої трансформації:
а) є недосяжними;
б) означають неефективне використання ресурсів у виробництві;
в) відповідають повній зайнятості;
г) означають досягнення виробничої ефективності.
9. Яке з тверджень не є ознакою товарного виробництва:
а) поділ праці;
б) виготовлення продуктів для споживання самим виробником;

в) задоволення потреб людей через обмін продуктів своєї праці;
г) передбачає виготовлення продуктів, яких потребують споживачі.
10. Сучасні грошові системи не характеризує така ознака:
а) їх основою є паперові гроші;
б) хронічне знецінення грошей;
в) визначення золотого вмісту грошової одиниці;
г) широкий розвиток безготівкового обігу і скорочення обігу готівки.
11. Яку країну вважають батьківщиною паперових грошей:
а) Англію; б) Грецію; в) Індію;
г) Китай.
12. Яке визначення товару найповніше:
а) благо, що володіє споживною вартістю;
б) продукт, що є результатом виробництва;
в) благо, яке споживає домогосподарство;
г) благо, яке продають і купують.
13. Яка ознака не характеризує розподільного соціалізму:
а) капітальні блага головно перебувають у власності держави;
б) перерозподіл доходів на користь бідних груп населення;
в) прогресивне оподаткування;
г) забезпечення доступності освіти, медичної допомоги, щедрі пенсії у старості.
14. Що не може бути нині об’єктом власності у ринковій економіці:
а) земля;
б) устаткування;
в) людина; г) продукт інтелектуальної праці;
15. Яка ознака не властива адміністративно-командній економіці:
а) повна державна власність на всі капітальні блага;
б) зрівнювання доходів більшості споживачів;
в) стимулювання ініціативи, пошуку та ризику;
г) директивне планування економіки.
16. Яке з тверджень є неправильним:
а) проблеми “що, як і для кого виробляти” у ринковій економіці вирішують за допомогою
цінового механізму;
б) А. Сміт, використовуючи термін “невидима рука” мав на увазі, що держава керує
економікою, а суспільство не усвідомлює цього;
в) у схемі кругопотоку домогосподарства продають економічні ресурси;
г) система вільного узгодженого підприємництва формується на базі групово-кооперативних
цінностей та колегіального політичного правління.
Завдання 3.
В деякій країні виробляється лише два продукти: овочі та кондитерські вироби. Дані про
обсяги їх виробництва наведено у таблиці.
A
B
C
Овочі
40
24
0
Кондитерські вироби
0
8
16
Вказати, чи матиме місце економічне зростання, якщо продуктивність овочівництва
знизиться вдвічі, а нові технології в кондитерській галузі збільшать виробництво у 2,25 рази.
Відповідь обґрунтувати.

Контрольна робота №2
Варіант 1
Завдання 1. Дайте повну відповідь на питання:
Сутність та дія ринкового механізму. Попит і пропозиція та їх визначники.
Завдання 2. Виберіть варіант відповіді:
1. Які види ринків містить двосекторна модель кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів:
а) ринок грошей і ринок капіталів;
б) ринок цінних паперів і ринок ресурсів;
в) ринок продуктів і ринок ресурсів;
г) ринок продуктів і ринок грошей.
2. Що не є умовою конкуренції:
а) свобода входження фірми на ринок;
б) диверсифікація виробництва;
в) вільний вихід фірми з ринку;
г) велика кількість покупців на ринку.
3. Що включає поняття “ринок капіталу”:
а) короткострокові цінні папери;
б) купівля та продаж обладнання;
в) короткострокові позики;
г) довгострокові позики.
4. Комерційний кредит передбачає:
а) надання позики комерційним банком приватним підприємствам;
б) надання позики комерційним банком фізичним особам;
в) надання позики одним підприємством іншому у формі продажу товару з відтермінуванням
платежу;
г) надання позики банком уряду країни.
5. Які з перелічених функцій непритаманні фондовій біржі:
а) забезпечення доступу до значних за обсягами фінансових ресурсів;
б) дотримання таємниці щодо цін угод з фінансовими активами;
в) підтримання на високому рівні ліквідності фінансових активів;
г) перерозподіл фінансових потоків між галузями національної економіки.
6. Посередник, який організовує купівлю-продаж товару, не набуваючи його у власність:
а) дилер;
б) фірма-гуртовик; в) брокер;
г) дистриб’ютор.
7. Який тип ринкової структури досягає виробничої та розподільної ефективності;
а) монополія;
б) монополістична конкуренція;
в) олігополія;
г) досконала конкуренція.
8. Які з типів ринкових структур відносять до ідеальних:
а) монополістичну конкуренцію;
б) досконалу конкуренцію і монополію;
в) олігополію і монополію;
г) монополістичну конкуренцію і олігополію.
9. Який із чинників не впливає на пропозицію товару:
а) кількість фірм, що виробляють цей товар;
б) ціни взаємозамінюваних товарів;
в) технологія виробництва цього товару;
г) вікова структура населення.

10. Як попит пов’язаний із потребами:
а) відображає усі потреби економічного суб’єкта;
б) відображає лише нагальні потреби;
в) відображає потреби, але нерідко виходить за їхні межі;
г) відображає потреби, підкріплені грошовими можливостями.
11. Зміна величини попиту означає:
а) переміщення кривої попиту;
б) посилення або послаблення дії нецінових чинників;
в) перехід на стабільній кривій попиту від одного співвідношення ціна-кількість товару до
іншого співвідношення;
г) зміну нахилу кривої попиту.
12. Якщо збільшення доходу споживачів спричинило збільшення попиту на товар А, то він є:
а) товаром-субститутом;
б) товаром Гіфина;
в) товаром вищої споживчої цінності;
г) товаром нижчої споживчої цінності.
13. Усі перелічені чинники є визначниками пропозиції, за винятком:
а) цін на фактори виробництва;
б) кількості фірм, що виробляють конкретний товар;
в) чисельності населення та його структури;
г) технології виробництва.
14. Переміщення кривої пропозиції борошна вправо є наслідком:
а) підвищення ціни борошна;
б) зменшення кількості виробників борошна;
в) зниження ціни пшениці;
г) зростання доходів споживачів.
15. Що усуває дефіцит товарів у ринковій економіці:
а) вільний рух цін;
б) точний облік виробниками можливостей покупців;
в) ефективна збутова політика підприємства;
г) державне регулювання економіки.
16. Зменшення витрат на виробництво товару призведе до:
а) зниження його рівноважної ціни і збільшення рівноважного обсягу;
б) підвищення його рівноважної ціни і зменшення рівноважного обсягу;
в) зменшення пропозиції даного товару і появи його дефіциту;
г) переміщення як кривої попиту на нього, так і кривої його пропозиції праворуч
Завдання 3.
Попит трьох індивідів на деякий товар A представлено у вигляді функцій:
xa  7  p
xb  4  5 p
xc  6  1,5 p

де: xi – величина попиту i-го індивіда на товар A

 p  0 .
p – ціна товару A

xi

 0

;

Записати функцію ринкового попиту та зобразити її графічно. Вказати, якою буде величина
ринкового попиту, якщо ціна встановлюється на рівні: p0=2 та p1=4 гр.од.

Контрольна робота №2
Варіант 2
Завдання 1. Дайте повну відповідь на питання:
Державні фінанси. Державний борг та його наслідки.
Завдання 2. Виберіть варіант відповіді:
1. Які види ринків містить двосекторна модель кругопотоку ресурсів, продуктів і доходів:
а) ринок грошей і ринок капіталу;
б) ринок ресурсів і ринок грошей;
в) ринок продуктів і ринок ресурсів;
г) ринок продуктів і ринок грошей.
3. Що не включає поняття “ринок цінних паперів”:
а) акції;
б) облігації;
в) векселі;
г) екологічні сертифікати.
4. Частина прибутку, яку виплачують акціонерам, називають:
а) рентою;
б) процентом;
в) дивідендом;
г) опціоном.
5. Які функції не виконує комерційний банк:
а) залучення вкладів;
б) надання позик;
в) купівля-продаж валюти;
г) емісія банкнот.
6. Які ринки та сфери економіки не можуть слугувати зразками монополістичної
конкуренції?
а) роздрібна торгівля;
б) ринок безалкогольних напоїв;
в) ринок легкових автомобілів;
г) видавнича справа.
7. Яке твердження щодо олігополії є неправильним:
а) фірми-олігополісти схильні до укладання таємних угод щодо контролю за ринком;
б) вхід у олігопольну галузь пов’язаний з чималими витратами;
в) зниження цін однією фірмою викликає зниження цін інших продавців;
г) фірма-олігополіст – абсолютно байдужа до інновацій.
8. У ринковій економіці підприємство, яке виходить за межі лімітів викидів шкід¬ливих
речовин, змушене купувати:
а) ощадні сертифікати;
б) державні облігації;
в) інвестиційні сертифікати;
г) “екологічні” сертифікати.
9. Що є причиною зміни величини попиту на бензин:
а) зміна кількості автомобілів;
б) зміна пори року;
в) зміна ціни на бензин;

г) зміна доходів покупців.
10. Якщо збільшення доходу спричинило збільшення попиту на певний товар, то цей товар є:
а) товаром нижчої споживчої цінності;
б) товаром-замінником;
в) проміжним продуктом;
г) товаром вищої споживчої цінності.
11. Яке твердження неправильне:
а) зі збільшенням доходу споживача крива попиту на парфуми переміщуватиметься вправо;
б) зміни у величині пропозиції зображають переміщенням кривої пропозиції;
в) переміщення кривої пропозиції вправо означає, що виробники пропонують більшу
кількість товару за кожного рівня цін;
г) зі зниженням ціни на один із взаємодоповнюваних продуктів попит на інший збільшиться.
12. Зі зниженням цін ресурсів, що застосовуються у виробництві товару, крива його
пропозиції:
а) переміститься вліво;
б) переміститься вправо;
в) залишиться незмінною;
г) пропозиція товару не залежить від цін ресурсів.
13. Який з чинників не переміщуватиме криву пропозиції телевізорів:
а) удосконалення технології виробництва телевізорів;
б) зменшення кількості виробників телевізорів;
в) зниження цін телевізорів;
г) підвищення цін на комплектуючі вироби.
14. Два товари є взаємозамінюваними, коли підвищення ціни на один із них при¬зведе до:
а) зростання величини попиту на інший;
б) зростання попиту на інший;
в) зменшення попиту на інший;
г) зменшення величини попиту на інший.
15. Зі зростанням доходів зменшується попит споживачів на:
а) престижні товари;
б) товари вищої споживчої цінності;
в) товари нижчої споживчої цінності;
г) предмети розкоші.
16. Закон попиту полягає у тому, що існує:
а) обернена залежність між ціною товару і величиною попиту на нього;
б) пряма залежність між ціною товару та величиною попиту на нього;
в) обернена залежність між ціною товару та попитом на нього;
г) пряма залежність між ціною товару та попитом на нього.
Завдання 3. Попит описується функцією xd=4-p, а пропозиція – xs=3p-6. Визначити ціну та обсяг
рівноваги, а також ситуацію на ринку, якщо ціна встановиться на рівні p1=3 гр.од. Відповідь
обґрунтувати та проілюструвати графічно. Вказати:
1) як зміниться ситуація за умови, що xd=2-p, а також, який із чинників міг спричинити таке
переміщення кривої попиту;
2) якого вигляду набуде функція попиту, якщо ціна рівноваги встановиться на рівні p=3,5 гр.од.?

Контрольна робота №2
Варіант 3
Завдання 1. Дайте повну відповідь на питання:
Суть, види і принципи підприємницької діяльності. Функції підприємництва. Менеджмент і
маркетинг у підприємницькій діяльності.
Завдання 2. Виберіть варіант відповіді:
1. Яку функцію не виконує біржа праці:
а) реєстрація безробітних;
б) створення нових робочих місць;
в) виплата допомоги з безробіття;
г) реєстрація вакансій.
2. Фондова біржа – це ринок, на якому:
а) продають і купують цінні папери;
б) торгують іноземною валютою;
в) продають і купують споживчі товари;
г) продають інвестиційні блага.
3. Ринок якого товару найбільше відповідає умовам досконалої конкуренції:
а) автомобілів;
б) освітніх послуг; г) пральних порошків;
д) пшениці.
4. Яке з тверджень є неправильним:
а) на вторинному ринку цінних паперів відбувається перепродаж цінних паперів за їхнім
курсом;
б) виторг обчислюють як добуток витрат виробництва та кількості проданого продукту;
в) шведську модель ринкової економіки часто називають розподільним соціалізмом;
г) облігація дає її власникові дохід у вигляді процента.
5. Які операції не здійснює комерційний банк:
а) купівля-продаж іноземної валюти;
б) купівля-продаж акцій та облігацій;
в) залучення коштів на депозит;
г) емісія грошей.
6. У ринковій економіці кредит, що надається під заставу нерухомості, називають:
а) споживчим;
б) іпотечним;
в) інноваційним;
г) безпроцентним.
7. Борговий документ установленого законом зразка про обов’язкову оплату боржником
певної суми грошей у вказаний строк називають:
а) вексель; б) чек;
в) банкнота;
г) облігація.
8. Яка ознака не характеризує олігополію:
а) пропозиція товару представлена кількома, в основному великими, фірмами;
б) відсутність контролю за ціною;
в) об’єктом купівлі продажу є однорідні чи диференційовані товари;
г) можливості входження нових фірм на ринок обмежені.
9. До чинників, що не впливають на попит на товар, належить:
а) доходи споживачів;
б) смаки й уподобання;
в) ціни взаємозамінюваних і взаємодоповнюваних товарів;
г) пропозиція товару.

10. Чим можна пояснити переміщення кривої попиту на товар А вправо:
а) зменшенням пропозиції товару А;
б) підвищенням ціни товару А;
в) зниженням ціни товару А;
г) підвищенням ринкової ціни товару В, який є товаром-замінником для товару А.
11. Якщо фактична ціна товару нижча від рівноважної, то:
а) виникає нестача цього товару;
б) знижуються ціни факторів виробництва, потрібні для виробництва цього товару;
в) з’являється надлишок товару;
г) фактична ціна товару знижуватиметься.
12. Якщо ціна товару А збільшується, то за інших однакових умов закон попиту виявляється
у:
а) збільшенні величини попиту на товар А;
б) зменшенні величини попиту на товар А;
в) зменшенні попиту на товар А;
г) збільшенні величини пропозиції товару А.
13. Для ринку товару вищої споживчої цінності внаслідок збільшення доходів споживачів:
а) крива пропозиції переміститься вправо;
б) крива попиту переміститься вправо;
в) одночасно перемістяться вправо криві попиту і пропозиції;
г) рівноважна ціна і рівноважна кількість попиту-пропозиції зменшаться.
14. Який із чинників не спричинить переміщення кривої пропозиції вина:
а) заробітна плата збирачів винограду зростає;
б) технологічне нововведення зменшує витрати на виробництво пляшок;
в) ціна на вино зростає;
г) негода знищила третину насаджень винограду.
15. Ринкова рівновага встановлюється за рівня цін, коли:
а) покупці задовольняють усі свої потреби;
б) виробники продають усе, що вони можуть виробити;
в) величина попиту дорівнює величині пропозиції;
г) величина пропозиції дорівнює усім бажанням покупців.
16. Удосконалення технології виробництва товару переміщує:
а) криву попиту вправо;
б) криву попиту вліво;
в) криву пропозиції вправо;
г) криву пропозиції вліво.
Завдання 3. Попит трьох індивідів на деякий товар A представлено у вигляді функцій:
xa  11  2 p
xb  9  5 p
xc  9  1,5 p

де: xi – величина попиту i-го індивіда на товар A

 p  0

xi

 0

;

p – ціна товару A
.
Записати функцію ринкового попиту та зобразити її графічно. Вказати, якою буде величина
ринкового попиту, якщо ціна встановлюється на рівні: p0=4 та p1=6 гр.од.

Контрольна робота №3
Варіант 1
Завдання 1. Дайте повну відповідь на питання:
Валовий внутрішній продукт як основний показник обсягу національного виробництва.
Методи обчислення ВВП.
Завдання 2. Виберіть варіант відповіді:
1. За непрямого податку об’єктом оподаткування є:
а) дохід;
б) майно;
в) товар або послуга;

г) земля.

2. В Україні універсальний акциз офіційно називають:
а) акцизним збором;
б) податком на додану вартість;
в) податком з обороту;
г) податком з продажу.
3. Що не є благом громадського вжитку:
а) маяки;
б) електроенергія;
в) оборона країни;
г) боротьба з інфекційними хворобами.
4. Що не є важливою економічною функцією держави у змішаній економіці:
а) створення правової бази економіки та надання соціальних послуг;
б) захист конкуренції;
в) вирішення основних проблем організації економіки;
г) стабілізація національної економіки.
5.Основними методами збалансування дефіцитного державного бюджету є такі, за винятком:
а) додаткова емісія грошей;
б) випуск державних цінних паперів;
в) державні закупівлі товарів і послуг;
г) підвищення податків.
6. Грошово-кредитну (монетарну) політику в Україні проводить:
а) Національний банк України;
б) Міністерство фінансів;
в) Державна податкова адміністрація;
г) Міністерство економіки.
7. У короткостроковому періоді до змінних витрат можна зачислити:
а) витрати на придбання сировини;
б) процент за взяту фірмою позику;
в) амортизаційні відрахування;
г) страхові внески фірми.
8. Постійні витрати фірми – це:
а) явні витрати;
б) неявні витрати;
в) витрати, які несе фірма навіть у тому разі, якщо продукцію не виробляють;
г) найнижчі витрати виробництва для повного обсягу продукції.
9. Фірма з горизонтальною структурою:
а) володіє кількома підприємствами, кожне з яких здійснює свою, відмінну від інших стадію
виробництва;
б) володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію;

в) представлена одним підприємством, що спеціалізується на виготовленні одного виду
продукції;
г) виробляє широкий асортимент різних товарів і послуг.
10. Бухгалтерський прибуток розраховують як:
а) різницю між економічним та нормальним прибутком;
б) суму економічного прибутку і неявних витрат;
в) різницю між виторгом і загальними витратами;
г) різницю між виторгом і явними витратами;
11. Товариство з обмеженою відповідальністю передбачає:
а) суворо обмежену кількість його членів;
б) участь тільки фізичних осіб;
в) додаткові обмеження на використання прибутку у невиробничих цілях;
г) відповідальність у межах паю.
12. Рівень диференціації доходів домогосподарств ілюструють з допомогою:
а) кривої Лафера;
б) кривої попиту;
в) кривої Лоренца;
г) кривої трансформації.
13. Якщо коефіцієнт Джині дорівнює одиниці, то:
а) крива Лоренца співпадає з бісектрисою прямого кута;
б) крива Лоренца максимально віддалена від бісектриси прямого кута;
в) крива Лоренца розташована над бісектрисою;
г) має місце абсолютно рівномірний розподіл доходів.
14. Яку функцію не виконує домогосподарство у розвиненій ринковій економіці:
а) власника і постачальника ресурсів;
б) виробника товарів і послуг;
в) споживача товарів і послуг;
г) заощадника доходів та їх інвестора.
15. Номінальна й реальна заробітна плата можуть змінюватися:
а) тільки в одному напрямі;
б) тільки в протилежних напрямах;
в) як в одному, так і в протилежних напрямах;
г) і номінальна, і реальна зарплата ніколи не змінюються.
16. Рівень бідності – це:
а) частка населення, сімейний дохід якого нижчий за межу бідності;
б) величина прожиткового мінімуму;
в) частка в доходах найбідніших 20% населення;
г) частка населення, охоплена соціальним страхуванням.
Завдання 3. У деякій країні підприємства сплачують лише податок з прибутку. Відповідні
граничні податкові ставки наведено у таблиці:
Оподатковувані суми (гр. од)
до 250 тис. включно
250 тис. – 500 тис.
500 тис. – 750 тис.
понад 750 тис.

Граничні податкові ставки (%)
10
15
20
30

Обчислити суми податків, які зобов’язані сплатити фірми А та В, якщо перша отримала у
звітному періоді прибуток в розмірі 650 тис. гр. од., а друга – у розмірі 800 тис. гр. од.

Контрольна робота №3
Варіант 2
Завдання 1. Дайте повну відповідь на питання:
Інфляція як прояв макроекономічної нестабільності. Стабілізаційна політика.
Завдання 2. Виберіть варіант відповіді:
1. Відомі класифікації податків не виділяють такі види податків:
а) прогресивні, регресивні і пропорційні;
б) прямі і непрямі;
в) справедливі й несправедливі;
г) загальнодержавні й місцеві.
2.Що не є благом громадського вжитку:
а) маяки;
б) контроль за повенями; в) оборона країни; г) електроенергія.
3. Яке твердження неправильне:
а) благо громадського вжитку характеризоване неподільністю і спільним споживанням;
б) вищі податкові ставки завжди забезпечують більші податкові надходження;
в) високопрогресивна система оподаткування стимулює приховування доходів від сплати
податків;
г) в Україні універсальний акциз офіційно називають податком на додану вартість.
4. Державні фінанси не охоплюють:
а) державний бюджет;
в) фінанси приватних підприємств;

б) фінанси місцевих органів влади;
г) спеціальні державні фонди.

5. Державні субсидії – це:
а) усі видатки з державного бюджету;
б) грошові кошти, які держава витрачає на обслуговування державного боргу;
в) використання грошових коштів на імпорт найважливіших для країни товарів і послуг;
г) грошові кошти, які держава спрямовує на допомогу соціально незахищених груп
населення.
6. Яке з перелічених тверджень неправильне:
а) податок з прибутку підприємств в Україні є пропорційним;
б) виробництво або споживання певних благ може надавати третім сторонам або суспільству
загалом вигоди переливу, за які непотрібно платити;
в) юридичні особи не можуть бути суб’єктами оподаткування;
г) парадокс ринкового механізму полягає у тому, що його функціонування стимулює
виникнення недосконалих ринкових структур.
7. Критерієм класифікації підприємств за розмірами не може бути:
а) кількість працівників;
б) обсяг продажу;
в) вартість майна підприємства; г) продуктивність праці.
8. Амортизаційні відрахування враховують:
а) у витратах виробництва;
б) у прибутку;
в) у витратах виробництва й у прибутку;
г) залежно від сфери діяльності підприємства або у витратах виробництва, або в прибутку.
9. До змінних витрат у короткостроковому періоді не належать:
а) витрати на напівфабрикати;
б) витрати на сировину і матеріали;
в) витрати на паливо та електроенергію; г) амортизаційні відрахування.
10. Фірма з вертикальною структурою:

а) представлена одним підприємством, що спеціалізується на виготовленні одного виду
продукції;
б) володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію;
в) володіє кількома підприємствами, кожне з яких здійснює свою стадію з виготовлення
продукту відмінну від інших стадій виробництва;
г) виробляє широкий асортимент різних товарів і послуг.
11. Яке твердження характеризує повне партнерство:
а) один із партнерів принаймні несе повну відповідальність за борги фірми, а решта –
обмежену;
б) акумулює необхідні для розвитку кошти через емісію акцій;
в) зміна одного із власників вимагає реорганізації фірми;
г) партнери привласнюють дохід у вигляді дивіденду.
12. Економічні витрати:
а) містять явні витрати, але не враховують неявні витрати;
б) не містять ні явних, ні неявних витрат;
в) містять неявні витрати, але не враховують явні витрати;
г) містять явні й неявні витрати, у тому числі й нормальний прибуток.
13. До основних факторних доходів відносять:
а) заробітну плату, процент, трансферні платежі та ренту;
б) прибуток, дивіденди, ренту та амортизацію;
в) заробітну плату, стипендії, пенсії та процент;
г) прибуток, процент, ренту та заробітну плату.
14. Доходи у формі ренти отримують власники ресурсу:
а) праця;
б) капітал; в) земля;
г) підприємницький хист.
15. Яке твердження правильне:
а) особисті доходи менші за використовувані на суму особистих податків;
б) споживчі видатки та заощадження домогосподарств в сумі складають використовуваний
дохід;
в) номінальний особистий дохід більший за реальний на суму особистих податків;
г) реальний використовуваний дохід дорівнює відношенню темпів зростання цін до
номінального використовуваного доходу.
16. Яке твердження неправильне:
а) трансферні платежі здатні перемістити криву Лоренца;
б) коефіцієнт Джині є відношенням площі, обмеженої бісектрисою прямого кута і кривою
Лоренца, до площі рівнобедреного прямокутного трикутника з довжиною катета 100;
в) децильний коефіцієнт не може бути меншим за одиницю;
г) чим менший коефіцієнт Джині, тим більша нерівність в розподілі доходів.
Завдання 3. У деякій країні підприємства сплачують лише податок з прибутку. Відповідні
граничні податкові ставки наведено у таблиці:
Оподатковувані суми (гр. од)
до 80 тис. включно
80 тис.– 120 тис.
120 тис.– 500 тис.
понад 500 тис.

Граничні податкові ставки (%)
30
35
40
45

З допомогою показника середньої податкової ставки визначити вид цього податку
(прогресивний, пропорційний чи регресивний).

Контрольна робота №3
Варіант 3
Завдання 1. Дайте повну відповідь на питання:
Економічні основи світового господарства. Зовнішня торгівля і зовнішньоторгівельна
політика.
Завдання 2. Виберіть варіант відповіді:
1. Громадські блага відрізняються від індивідуальних тим, що:
а) вони подільні;
б) до них можна застосувати принцип виключення;
в) їх легко продати індивідуальним покупцям;
г) вони неподільні і не перебувають в індивідуальному користуванні.
2. До прямих податків не належить:
а) податок на спадщину;
б) податок на доходи фізичних осіб;
в) податок на ювелірні вироби; г) земельний податок.
3. Що не є економічною функцією держави в сучасній господарській системі:
а) захист конкуренції;
б) субсидії збитковим підприємствам;
в) виробництво громадських благ;
г) перерозподіл доходів та ресурсів.
4.Основними напрямами видатків державного бюджету є такі, за винятком:
а) проценти за державний борг;
б) соціальні видатки;
в) утримання державного апарату;
г) амортизаційні відрахування.
5. Національний банк України не виконує функції:
а) регулювання та контроль пропозиції грошей у вітчизняній економіці;
б) емісія грошових знаків;
в) зберігання золотовалютних резервів та обов’язкових резервів комерційних банків;
г) надання кредитів населенню.
6. Яке твердження правильне:
а) запровадження мінімальної заробітної плати є прикладом державного регулювання
економіки;
б) усі економісти підтримують державне регулювання ринкової економіки;
в) для визначення розміру податку кількість податкових одиниць множать на процентну
ставку;
г) принцип виключення не можна застосувати до благ індивідуального вжитку.
7. Економічні витрати:
а) перевищують явні й неявні витрати на величину бухгалтерського прибутку;
б) містять явні витрати, але не враховують неявні витрати;
в) містять неявні витрати, але не враховують явні витрати;
г) містять явні й неявні витрати, у тому числі нормальний прибуток.
8. Що характеризує корпорацію:
а) зазвичай невеликий обсяг виробництва і незначний асортимент продукції;
б) простота утворення та реєстрації;
в) співвласники несуть лише обмежену відповідальність за її борги чи зобов’язання;
г) невелика кількість державних обмежень, що регулюють її діяльність.
9. Що означає моральне зношення основного капіталу:
а) фізична непридатність капіталу для використання унаслідок дії сил природи;
б) необхідність невідкладного ремонту;

в) поява продуктивнішого обладнання;
г) непридатність до використання унаслідок експлуатації у процесі виробництва.
10. До постійних витрат підприємства у короткостроковому періоді не належать:
а) амортизаційні відрахування;
б) орендна плата;
в) оплата охорони;
г) витрати на сировину та матеріали.
11. Фірма-конгломерат:
а) володіє кількома підприємствами, кожне з яких здійснює свою стадію з виготов¬лення
продукту відмінну від інших стадій виробництва;
б) представлена одним підприємством, що спеціалізується на виготовленні одного виду
продукції;
в) володіє багатьма підприємствами, які виробляють широкий асортимент різних товарів і
послуг;
г) володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію.
12. Що не відноситься до основного капіталу на підприємстві:
а) основні засоби;
б) фінансові інвестиції;
в) незавершене виробництво;
г) нематеріальні активи.
13. Що не належить до напрямів використання особистих доходів:
а) споживчі видатки;
б) заощадження;
в) трансферні платежі;
г) сплата податків.
14. Що не є напрямом споживчих видатків домогосподарств:
а) придбання товарів тривалого користування;
б) придбання капітальних благ;
в) придбання благ поточного вжитку;
г) оплата послуг.
15. Яке твердження правильне:
а) крива Лоренца завжди розміщена вище бісектриси прямого кута;
б) децильний коефіцієнт завжди додатний і менший за одиницю;
в) коефіцієнт Джині завжди додатний і не перевищує одиниці;
г) оподаткування ніяк не впливає на розміщення кривої Лоренца.
16. Який показник найповніше характеризує рівень життя:
а) номінальні особисті доходи на душу населення;
б) натуральні доходи;
в) реальні використовувані доходи на душу населення;
г) номінальна заробітна плата.
Завдання 3. У деякій країні підприємства сплачують лише податок з прибутку. Відповідні
граничні податкові ставки наведено у таблиці:
Оподатковувані суми (гр. од)
до 100 тис. включно
100 тис. – 300 тис.
300 тис. – 550 тис.
понад 550 тис.

Граничні податкові ставки (%)
0
15
25
30

З допомогою показника середньої податкової ставки визначити вид цього податку
(прогресивний, пропорційний чи регресивний).

