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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Запропоновані тестові завдання з дисципліни «Економічна теорія» 

призначені для студентів неекономічних спеціальностей Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна і відповідають кваліфіка-
ційним вимогам підготовки бакалаврів. Збірник тестових завдань розроб-
лений відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни «Еконо-
мічна теорія». 

Економічна теорія – суспільна наука, яка досліджує проблеми ефек-
тивного використання обмежених ресурсів з метою задоволення індиві-
дуальних і суспільних потреб, а також економічні відносини між людьми 
в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ 
в умовах обмеженості ресурсів і можливості їх альтернативного 
використання. 

У збірнику представлені тести, розбиті на три змістовні частини, 
кожна з яких відповідає розділам економічної теорії як дисципліни: 
1. Вступ до економічної теорії; 2. Мікроекономіка; 3. Макроекономіка. 
У межах кожної змістовної частини окремо виділені пакети тестів для 
кожної теми. 

Збірник тестових завдань має за мету допомогти студентам конкре-
тизувати і поглибити набуті знання й уміння з «Економічної теорії», 
а також навчити самостійно працювати з навчальною літературою та 
допомогти підготуватися для складання поточного та підсумкового 
контролю. 
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РОЗДІЛ I 
ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

Тема 1. Розвиток економічних знань. 
Економічна теорія: предмет, методи, функції 

1. Відповісти, чи є  вірним (А), чи не вірним (Б) твердження: 
Виробництво, розподіл, обмін і споживання є просто фазами руху 

продукту і одна фаза жодною мірою не може містити іншу, тобто обмін 
і розподіл не можуть бути внутрішніми моментами виробництва. 

2. Предметом економічної теорії є 
а) вивчення поведінки економічних одиниць; 
б) вивчення функціонування економіки в цілому; 
в) відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну 

та споживання благ, вироблених в умовах необмеженості ресурсів; 
г) відносини між людьми з приводу використання обмежених 

ресурсів у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання благ. 
3. Уміння вести домашнє господарство, метою якого є споживання, 

Аристотель називав 
а) економічною теорією; 
б) політичною економією; 
в) економікою; 
г) хрематистикою; 
д) натуральним господарством. 
4. Для вчень середньовічних схоластів є характерним 
а) вчення про первинне накопичення капіталу; 
б) релігійне оформлення економічної думки; 
в) прагнення досягти позитивного грошового балансу в країні; 
г) віра в те, що економіка підвладна природним законам; 
д) віра в необхідність державного втручання в економічне життя. 
5. Аналіз –  один з методів економічної теорії, який полягає у 
а) виведенні частки з цілого; 
б) відведенні на другий план всіх другорядних ознак об’єкта 

дослідження; 
в) розкладанні економічного явища на складові частини; 
г) переході від частини до цілого. 
7. Економічна  категорія – це 
а) найбільш суттєві, стійкі, повторювані причинно-наслідкові зв’язки 

між економічними явищами і процесами; 
б) узагальнене теоретичне відображення явищ і процесів економіч-

ного життя; 
в) предмет вивчення економічної теорії; 
г) метод в економічній теорії. 
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8. Основна думка класичної економічної школи: 
а) метою суспільної системи є збагачення держави і населення; 
б) кожна людина, рухома егоїстичними мотивами, дбаючи про 

господарські інтереси, постійно вибирає найбільш вигідний варіант 
рішення, який забезпечує матеріальне благополуччя всіх; 

в) докладний опис соціальних інститутів дасть можливість зрозу-
міти, як функціонує економічна система, яка трансформується залежно від 
етапу історичного розвитку; 

г) економічна система ринкового типу від початку є неврівнова-
женою і такою, що прагне автоматично відтворювати цей стан. 

9. Індукція – це науковий метод, який полягає в 
а) переході від одиничного до загального, цілого; 
б) переході від загального до одиничного; 
в) порівнянні об’єктів; 
г) поєднанні частин. 
10. Представником якої економічної школи є Давид Рікардо? 
а) неолібералізму; 
б) неокласичної економічної школи; 
в) інституціоналізму; 
г) класичної школи. 
 

Тема 2. Суспільне виробництво 
1. В економічній теорії капітал як фактор виробництва – це 
а) засоби та предмети праці, вироблені людиною; 
б) власні гроші підприємця; 
в) взяті в кредит гроші на виробництво; 
г) матеріальні потреби людини. 
2. Крива виробничих можливостей демонструє  
а) залежність обсягу виробництва товару від його ціни; 
б) залежність виручки від витрат на виробництво; 
в) прямо пропорційну залежність в обсягах виробництва товарів А і Б; 
г) варіанти різних комбінацій виробництва двох товарів при повній 

зайнятості ресурсів 
3. Точка, що лежить праворуч вище кривої виробничих можли-

востей, показує рівень виробництва  
а) недосяжний для суспільства ніколи; 
б) недосяжний у цьому році; 
в) вже досягнутий; 
г) досяжний за певних умов. 
4. У виробничої функції Q = F (а1, а2 ... an) – а1, а2 ... an є 
а) економічними потребами; 
б) факторами виробництва; 
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в) ставками податків; 
г) можливими обсягами виробництва різних товарів. 
5. На кривій виробничих можливостей зростання виробництва одного 

виду продукту поєднується 
а) зі зростанням виробництва іншого виду продукту; 
б) зі зменшенням виробництва іншого виду продукту; 
в) з постійним обсягом виробництва іншого виду продукту; 
г) можливим є будь-який із зазначених варіантів. 
6. Під економічними ресурсами в економічній теорії розуміють 
а) усі засоби, які можуть служити задоволенню потреб; 
б) засоби, які можуть використовуватися для задоволення потреб, 

але їх кількість обмежена; 
в) засоби, які можуть використовуватися для задоволення потреб, 

наявні в необмеженій кількості; 
г) економічні блага, які використовуються в процесі виробництва 

інших благ. 
7. Здатність брати на себе ініціативу поєднувати фактори вироб-

ництва в єдиному процесі та приймати ризик на себе називається 
в економічній теорії 

а) корисністю; 
б) повною зайнятістю; 
в) виробничою функцією; 
г) підприємницькими здібностями. 
8. Якщо виробництво поновлюється в незмінному масштабі, за до-

помогою незмінних факторів виробництва і технологій, то йдеться про 
а) регресивний економічний розвиток; 
б) просте відтворення; 
в) екстенсивне економічне зростання; 
г) інтенсивне економічне зростання. 
9. Продуктивні сили суспільства – це 
а) те, на що впливає людина своєю працею; 
б) засоби виробництва разом із робочою силою; 
в) кількість виробленого суспільством продукту; 
г) капітал плюс земля. 
10. Екстенсивне економічне зростання супроводжується 
а) звуженим типом відтворення; 
б) збільшенням кінцевих результатів виробництва завдяки більш 

ефективному використанню факторів виробництва; 
в) збільшенням кінцевих результатів виробництва завдяки збільшен-

ню кількості раніше використовуваних факторів виробництва; 
г) станом економіки, коли неможливо поліпшити чиєсь становище, 

не погіршивши становище когось іншого. 
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Тема 3. Власність та її економічна роль 
1. Сімейне підприємство належить до 
а) приватної акціонерної власності; 
б) приватної кооперативної власності; 
в) особистої власності; 
г) приватної індивідуальної власності. 
2. Об’єкти муніципальної власності належать 
а) місцевій громаді; 
б) владі; 
в) державі; 
г) кооперативу. 
3. Твори науки, літератури і мистецтва, відкриття, винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки 
для товарів та послуг, результати науково-дослідних робіт та інші 
результати інтелектуальної праці належать до об’єктів 

а) особистої власності; 
б) комунальної власності; 
в) інтелектуальної власності; 
г) індивідуальної приватної власності. 
4. Передання функції прямого господарського управління на рівень 

підприємства (організації) без зміни характеру власності називають 
а) ваучерним процесом; 
б) рейдерськими атаками; 
в) роздержавленням; 
г) приватизацією. 
5. Власність – це 
а) економічні блага (матеріальні і нематеріальні), до яких люди 

ставляться як до своїх; 
б) економічні блага, до яких одні люди ставляться як до своїх, а інші – 

як до чужих; 
в) відносини між людьми з приводу об’єктів власності, завдяки яким 

конкретні люди ставляться до конкретних благ як до своїх або як до 
чужих; 

г) ставлення людини до речі. 
6. Якщо люди об’єднали свої паї для будівлі багатоквартирного 

будинку заради задоволення своїх потреб у житлі, то цей будинок після 
закінчення забудови буде в такій формі власності: 

а) кооперативна; 
б) корпоративна; 
в) індивідуальна; 
г) акціонерна. 
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7. Визнання іншими людьми (суспільством) того чи іншого суб’єкта 
власником якогось об’єкта власності забезпечується 

а) правом розпорядження; 
б) правом споживання; 
в) правом володіння; 
г) правом суверена. 
8. Історично першими були такі типи власності: 
а) приватна і державна; 
б) особиста і колективна общинна; 
в) храмова і царська; 
г) приватна і храмова. 
9. Об’єкти власності – це 
а) пасивна сторона відносин власності, те, з приводу чого вступають 

у відносини власності; 
б) люди, які ставляться до благ як до своїх або чужих (власники і не 

власники); 
в) ті люди, що наділені правом володіння, розпорядження та 

користування; 
г) індивіди, групи людей, суспільні класи. 
10. Акціонерна і кооперативна форми власності належать до 
а) форми власності ESOP; 
б) особистої власності; 
в) приватної групової власності; 
г) комунальної власності. 
 

Тема 4. Ступені економічного розвитку суспільства.  
Сучасні економічні системи 

1. Джерелом економічного розвитку відповідно до марксистської 
концепції є 

а) протиріччя між предметами і засобами праці; 
б) протиріччя між капіталом і підприємницькими здібностями; 
в) протиріччя між виробничими відносинами і продуктивними 

силами; 
г) протиріччя між потребами та інтересами. 
2. Природно-історичний процес, внаслідок якого здійснюється 

поступальний рух людства від менш розвинених до більш розвинених 
суспільних форм, називається 

а) економічним зростанням; 
б) цивілізацією; 
в) соціально-економічним розвитком; 
г) реформуванням. 
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3. Згідно з марксистською концепцією причиною соціально-еконо-
мічного розвитку є 

а) те, що продуктивні сили суспільства розвиваються активніше 
виробничих відносин; 

б) те, що продуктивні сили суспільства відстають у своєму розвитку 
від виробничих відносин; 

в) активна позиція творчої меншості; 
г) націлена на розвиток політика органів державного управління. 
4. Сукупність ідеологічних відносин, поглядів і установ, право, мораль, 

релігія, філософія, мистецтво, політична і правова форма свідомості та 
відповідні їм установи, за концепцією К. Маркса, належать до 

а) базису; 
б) надбудови; 
в) цивілізації; 
г) прошарку. 
5. Стійка спільність людей, об’єднаних духовними традиціями, анало-

гічним способом життя, географічними та  історичними рамками – це 
а) формація; 
б) цивілізація; 
в) творча меншість; 
г) інертна більшість. 
6. Зародження, зростання, надлом, дезінтеграція – це 
а) етапи економічного розвитку, запропоновані У. Ростоу; 
б) етапи існування формації, виділені К. Марксом; 
в) стадії долі цивілізації за А. Тойнбі; 
г) етапи глобалізації. 
7. Суспільство, в якому більшість працюючих зайнята виробництвом, 

зберіганням, переробкою та реалізацією інформації, особливо вищої її 
форми – знань, – відповідно до періодизації суспільно-економічного розвитку 
за рівнем індустріалізації економіки, відповідає такому етапу розвитку: 

а) доіндустріальний; 
б) неоіндустріальний; 
в) постіндустріальний; 
г) індустріальний. 
8. Формалізований опис економічної системи – це 
а) соціально-економічна формація; 
б) модель економічної системи; 
в) приклад економічної системи; 
г) законодавчий акт. 
9. Монополією державної власності, відсутністю вільних ринкових 

відносин, обмеженістю самостійності господарюючих суб’єктів харак-
теризується така модель економічної системи: 
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а) традиційна економічна система; 
б) ринкова економічна система; 
в) змішана економіка; 
г) центрально-керована економічна система. 
10. Неоетатистська модель змішаної економіки характеризується 
а) прийняттям економічних рішень на основі звичаїв і традицій; 
б) розвиненим націоналізованим сектором, активною антициклічною 

та структурною політикою, розвиненою системою трансфертних платежів; 
в) принципом узгодження інтересів соціальних сторін; 
г) головним акцентом на забезпечення державою умов для нормаль-

ного функціонування ринку. 
 

Тема 5. Товарне виробництво. 
Теорії вартості та грошей 

1. Натуральне господарство – це 
а) господарство, де використовуються лише натуральні інгредієнти 

для виробництва; 
б) господарство, де продукти виробляються для власного споживання; 
в) господарство, де продукти виробляються для продажу; 
г) господарство, де ведеться присвоювання дарів природи. 
2. Для перетворення натурального господарства на товарне 

необхідним є 
а) суспільний поділ праці; 
б) науково-технічний прогрес; 
в) економічне відокремлення виробників; 
г) виникнення паперово-грошової системи. 
3. В основі відмінності капіталістичного товарного виробництва 

від простого товарного виробництва лежить 
а) виробництво продуктів на продаж; 
б) використання найманої робочої сили; 
в) використання інформаційних ресурсів; 
г) економічне відокремлення виробників. 
4. Відповідно до трудової теорії вартості в основі вартості товару 

лежить 
а) його цінність; 
б) його гранична корисність; 
в) суспільно-необхідні витрати абстрактної праці; 
г) конкретна праця. 
5. Редукція праці – це 
а) перехід від складної праці до простої; 
б) перехід від простої праці до складної; 
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в) перехід від абстрактної праці до конкретної; 
г) суспільний поділ праці. 
6. Така властивість товару, як здатність задовольняти певні 

потреби людини, називається 
а) витратами абстрактної праці; 
б) вартістю; 
в) споживною вартістю; 
г) суб’єктивною корисністю. 
7. Праця, яка  виконується в певній доцільній формі, відрізняється ме-

тою, предметами і засобами праці, характером операцій і результатом, є 
а) абстрактною працею; 
б) простою працею; 
в) складною працею; 
г) конкретною працею. 
8. Зі зростанням суспільної продуктивності праці щодо певного 

товару вартість одиниці цього товару 
а) зменшується; 
б) збільшується. 
9. Відповідно до Першого закону Госсена в міру збільшення кількості 

споживаного блага гранична корисність кожної наступної одиниці буде 
а) скорочуватися; 
б) збільшуватися. 
10. Відповідно до теорії граничної корисність цінність мають 
а) тільки неекономічні блага; 
б) як економічні, так і неекономічні блага; 
в) тільки економічні блага; 
г) тільки природні блага. 
 

Тема 6. Попит і пропозиція в ринковій економіці 
1. Якщо попит падає, крива попиту 
а) залишається на одному місці; 
б) зсувається праворуч; 
в) зсувається ліворуч; 
г) зсувається вгору. 
2. Якщо ринкова ціна нижче рівноважної ціни: 
а) з’являються надлишки товарів; 
б) виникає дефіцит товарів; 
в) зсувається графік попиту; 
г) падає ціна ресурсів. 
3. Закон попиту говорить, що за інших незмінних умов 
а) зі збільшенням ціни падає величина пропозиції товару; 
б) зі зменшенням ціни зростає величина попиту на товар; 
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в) зі збільшенням ціни зростає величина пропозиції товару; 
г) зі зменшенням ціни зростає попит на товар. 
4. Якщо зміни в смаках споживачів привернули інтерес до товару X, 

то це означає, що 
а) зросла величина попиту; 
б) зросла величина пропозиції; 
в) зросла ціна товару; 
г) зріс попит. 
5. Зміна якого фактору не викличе зсуву кривої попиту на товар? 
а) смаки споживачів; 
б) розмір доходів споживачів; 
в) ціна товару; 
г) численність споживачів. 
6. Якщо одновідсоткове скорочення ціни на товар приводить до 

двохвідсоткового збільшення обсягу попиту на товар, то цей попит 
а) є нееластичним за ціною; 
б) є еластичним за ціною; 
в) одиничної цінової еластичності; 
г) є абсолютно нееластичним за ціною. 
7. До товарів нижчої категорії відносно попиту належать 
а) транспортні послуги; 
б) картопля; 
в) м’ясо; 
г) риба. 
8. Зростання цін на матеріали, необхідні для виробництва товару Х, 

спричинить 
а) зсув кривої попиту праворуч; 
б) зсув кривої пропозиції ліворуч; 
в) зсув кривих попиту і пропозиції праворуч; 
г) зсув кривої пропозиції праворуч. 
9. Якщо при зростанні доходу попит споживача на товар А скоро-

тився, то цей товар 
а) нормальний; 
б) нижчої категорії; 
в) престижного попиту; 
г) субститут. 
10. Підвищення ціни на взаємодоповнюючий товар Б для товару А 
а) спричинить підвищення попиту на товар А; 
б) спричинить скорочення попиту на товар А; 
в) спричинить збільшення пропозиції товару А; 
г) ніяк не вплине на попит на товар А. 
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РОЗДІЛ IІ 
МІКРОЕКОНОМІКА  

 

Тема 7. Підприємництво. Фірма 
1. Сукупність втрат, що виникають при обміні правами власності, 

і витрат, призначених для зменшення цих втрат, у  неоінституціональній 
теорії фірми називаються 

а) санацією; 
б) ризиками; 
в) трансакційними витратами; 
г) диверсифікацією. 
2. Фізична особа, призначена господарським судом у справі про 

банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор 
з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво, називається 

а) санатором; 
б) ліквідатором; 
в) арбітражним керуючим; 
г) суддею. 
3. На думку кого із вчених підприємець трактується як своєрідний соці-

ально-психологічний тип господарника, для якого головним є аналіз і викорис-
тання різноманітних ринкових можливостей, реалізація новаторських ідей? 

а) Жана Батиста Сея; 
б) Давида Рікардо; 
в) Адама Сміта; 
г) Йозефа Шумпетера. 
4. Чи правильним є твердження, що підприємства можуть створю-

ватись як для здійснення підприємництва (з метою отримання при-
бутку), так і для некомерційної господарської діяльності (без отримання 
прибутку)? 

а) так, правильним; 
б) ні, неправильним. 
5. Система заходів для запобігання визнання боржника банкрутом, 

спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища борж-
ника, задоволення вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприєм-
ства, боргів і активів та / або зміни організаційно-правової та виробничої 
структури називається 

а) мировою угодою; 
б) розпорядженням майном; 
в) санацією; 
г) трансакцією. 
6. Наука про те, як шукати ринок, на якому найкраще працювати, 

що саме пропонувати споживачеві, як працювати продуктивно та ефек-
тивно, задовольняючи потреби суспільства, називається 
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а) менеджментом; 
б) підприємництвом; 
в) маркетингом; 
г) ризик-менеджментом. 
7. Асоціація, консорціум, концерн, корпорація – це 
а) організаційно-правові форми фірм; 
б) класифікація фірм за формами власності; 
в) форми об’єднань підприємств; 
г) класифікація підприємств за масштабами діяльності. 
8. Якщо статутний капітал підприємства поділений на частки, то 

за способом утворення це підприємство належить до 
А) унітарних підприємств; 
Б) корпоративних підприємств; 
В) приватних підприємств; 
Г) громадських організацій. 
9. Якщо у підприємства річний дохід не перевищує 2 млн  євро, а 

кількість працівників не більше 10, то таке підприємство належить до 
а) мікропідприємництва; 
б) малого підприємництва; 
в) великого підприємництва; 
г) середнього підприємництва. 
10. Керівник-професіонал, що працює за наймом і спеціалізується на 

примноженні прибутку, називається 
а) маркетологом; 
б) підприємцем; 
в) арбітражним керуючим; 
г) менеджером. 
 

Тема 8. Витрати виробництва та прибуток 
1. Різниця між сукупною виручкою і зовнішніми (явними) витратами – це 
а) бухгалтерський прибуток; 
б) економічний прибуток; 
в) нормальний прибуток; 
г) реальний прибуток. 
2. У довгостроковому періоді діяльності фірми всі витрати 

вважаються 
а) постійними; 
б) змінними; 
в) середніми; 
г) граничними. 
3. Загальні витрати за нульового обсягу виробництва в коротко-

строковому періоді дорівнюють 
а) постійним витратам; 
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б) змінним витратам; 
в) заробітній платі; 
г) витратам на сировину. 
4. Графік яких витрат ніколи не приймає U-подібної форми? 
а) графік постійних витрат; 
б) графік середніх постійних витрат; 
в) графік середніх змінних витрат; 
г) графік середніх загальних витрат. 
5. Який головний фактор полягає в основі класифікації витрат на 

постійні та змінні у короткостроковому періоді 
а) витрати на оплату робочої сили; 
б) кількість продукції, що випускається; 
в) величина прибутку; 
г) величина податків. 
6. Яка формула з перерахованих є правильною? 
а) бухгалтерський прибуток = загальний дохід – альтернативні витрати; 
б) економічна прибуток = загальний дохід – явні витрати; 
в) нормальна прибуток = загальний дохід – неявні витрати; 
г) економічний прибуток = сукупна виручка – альтернативні витрати. 
7. Гранична виручка – це 
а) сума грошових надходжень, які фірма одержує від продажу певної 

кількості продукції; 
б) надходження, що припадають на одиницю проданої продукції; 
в) приріст виручки, який виникає за рахунок продажу чергової 

одиниці продукції; 
г) різниця між сукупною виручкою і сукупними витратами за певний 

період часу. 
8. У короткостроковому періоді діє закон 
а) спадної граничної корисності; 
б) позитивного ефекту масштабу; 
в) негативного ефекту масштабу; 
г) спадної віддачі. 
9. Якщо величину змінних витрат поділити на обсяг продукції, 

випущеної за цих витрат, то ми знайдемо 
а) граничні витрати; 
б) середні загальні витрати; 
в) середні постійні витрати; 
г) середні змінні витрати. 
10. Який графік перетинає графіки середніх змінних витрат і 

середніх загальних витрат у точках їх мінімуму? 
а) графік сукупної виручки; 
б) графік граничних витрат; 
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в) графік постійних витрат; 
г) графік альтернативних витрат. 
 

Тема 9. Ринок ресурсів і факторні доходи 
1. Фірмі слід наймати додаткового працівника тільки якщо 
а) на даний момент MRP останнього найнятого працівника пере-

вищує MRC останнього найнятого працівника; 
б) на даний момент MRC останнього найнятого працівника переви-

щує MRP останнього найнятого працівника; 
в) на даний момент MRP останнього найнятого працівника дорівнює 

MRC останнього найнятого працівника; 
г) на даний момент фірма отримує прибуток. 
2. Якщо розмір заробітної плати обчислюється як добуток розцінки 

одиниці виробу і кількості виробів, то тут застосована 
а) роздільна система оплати праці; 
б) відрядна система оплати праці; 
в) погодинна система оплата праці; 
г) добова система оплата праці. 
3. Процес поступового перенесення вартості основного капіталу на 

вироблені товари називається 
а) авансуванням; 
б) лізингом; 
в) амортизацією; 
г) оборотом. 
4. Та частина авансованого капіталу, що йде на придбання робочої 

сили, згідно з концепцією К. Маркса, називається 
а) постійним капіталом; 
б) змінним капіталом; 
в) фіксованим капіталом; 
г) додатковою вартістю. 
5. Згідно із вченням К. Маркса про капітал джерелом додаткової 

вартості є 
а) підприємницька здібність капіталіста; 
б) прибуток; 
в) праця; 
г) амортизація. 
6. Ціна, що сплачується за використання позикових грошей, 

називається 
а) рентою; 
б) позикою; 
в) прибутком; 
г) відсотковою ставкою. 
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7. Реальна ставка відсотка – це 
а) та ставка відсотка, що вказана в документах; 
б) номінальна ставка відсотка за вирахуванням темпу інфляції; 
в) номінальна ставка відсотка за вирахуванням індексу цін; 
г) та процентна ставка, що відповідає перетину графіків грошових 

попиту та пропозиції.  
8. Відповідно до теорії факторів виробництва прибуток – це 
а) перетворена додаткова вартість; 
б) нагорода за підприємницькі здібності; 
в) різниця між індивідуальною і середньоринковою ціною виробництва; 
г) різниця між виручкою та неявними витратами. 
9. Диференціальна рента виплачується 
а) з усіх земель; 
б) з гірших земель; 
в) із середніх та кращих земель; 
г) із земель з покладами корисних копалин. 
10. Монопольну ренту отримують 
а) землевласники, на землях яких розташовані корпорації-монополісти; 
б) власники грошового капіталу, які надають кредити монополістам; 
в) землевласники, на землях яких є можливість вирощувати особ-

ливо рідкісні види сільськогосподарських рослин; 
г) підприємці-монополісти. 
 

Тема 10. Ринкова економіка  
в умовах досконалої та недосконалої конкуренції 

1. Який з наступних ринків найбільше відповідає умовам досконалої 
конкуренції? 

а) сталі; 
б) перукарських послуг; 
в) автомобілів; 
г) пшениці. 
2. Крива попиту на продукцію фірми на ринку досконалої конкуренції 
а) має негативний нахил; 
б) являє собою горизонтальну лінію при даному рівні ціни; 
в) являє собою вертикальну лінію при даному обсязі пропозиції; 
г) має позитивний нахил. 
3. Продаж монополією однієї і тієї самої продукції за різними 

цінами різним покупцям – це 
а) цінова дискримінація; 
б) монопсонія; 
в) диференціація; 
г) сегментація. 
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4. Що з перерахованого є ознакою тільки олігополії? 
а) скооперована поведінка конкурентів; 
б) високі прибутки; 
в) вхідні бар’єри; 
г) ринкова влада. 
5. Зменшення ціни буде збільшувати валовий дохід монополії 
а) на всій кривій попиту на продукцію монополіста; 
б) на нееластичній ділянці кривої попиту на продукцію монополіста; 
в) на еластичній ділянці кривої пропозиції монополіста; 
г) на еластичній ділянці кривої попиту на продукцію монополіста. 
6. Цінове лідерство характерне для такої моделі ринку: 
а) монополія; 
б) олігополія; 
в) монополістична конкуренція; 
г) досконала конкуренція. 
7. У відповідь на зниження ціни фірмою А на олігополістичному 

ринку фірми B і С свої ціни не поміняли. Що чекає на фірму А? 
а) втрати в продажах; 
б) надбавка у продажах за рахунок двох інших фірм; 
в) надбавка у продажах за рахунок інших галузей; 
г) вона «вилетить» з ринку. 
8. Природна монополія – це 
а) монополія, заснована на видобутку природних корисних копалин; 
б) оформлення тільки одного виробника на ринку в результаті 

володіння ним патентом на винахід; 
в) оформлення тільки одного виробника на ринку в результаті того, 

що великий масштаб виробництва цього виробника дозволяє отримати 
витрати на одиницю продукції менші, ніж вийшли б у кожного з декількох 
дрібних виробників; 

г) оформлення тільки одного виробника державної форми власності 
на ринку через володіння ним винятковою ліцензією. 

9. Чи є сенс фірмі в галузі досконалої конкуренції продавати свою 
продукцію за ціною, вищою або нижчою за ринкову? 

а) є; 
б) немає. 
10. Картель – це 
а) варіант природної монополії; 
б) модель поведінки на ринку олігополії; 
в) модель поведінки на ринку монополістичної конкуренції; 
г) назва найбільш сильного конкурента на ринку олігополії, який 

диктує ціну іншим. 
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РОЗДІЛ IІІ 
МАКРОЕКОНОМІКА  

 

Тема 11. Національна економіка: цілі та результати 
1. У сектор «інший світ» по відношенню до економіки певної 

держави входять 
а) резиденти даної держави; 
б) іноземні компанії, що працюють на території даної держави 

і отримують тут дохід; 
в) усі нерезиденти даної держави, які взаємодіють з її національною 

економікою; 
г) дипломатичні представництва даної держави за кордоном. 
2. Валовий внутрішній продукт за виробничим методом розрахо-

вується так: 
а) сума всіх первинних доходів, отриманих у процесі національного 

виробництва за рік; 
б) випуск у національній економіці в ринкових цінах – проміжне 

споживання; 
в) оплата праці + валовий прибуток / змішаний доход + чисті 

податки на виробництво та імпорт; 
г) особисті споживчі витрати + валові внутрішні приватні інвести-

ції + державні закупівлі + чистий експорт. 
3. Чистий внутрішній продукт (ЧВП) розраховують так: 
а) ВВП – непрямі податки; 
б) ВВП – амортизація; 
в) оплата праці + валовий прибуток / змішаний доход + чисті 

податки на виробництво та імпорт; 
г) ВВП – субсидії. 
4. ВВП методом витрат розраховується так: 
а) оплата праці + валовий прибуток / змішаний доход + чисті 

податки на виробництво та імпорт; 
б) особисті споживчі витрати + валові внутрішні приватні інвести-

ції + державні закупівлі + чистий експорт 
в) ВВП + амортизація 
г) національний дохід – сальдо первинних доходів, отриманих від 

зовнішнього світу. 
5. Змішаний дохід виникає у 
а) корпорацій; 
б) всіх органів державного управління; 
в) некорпоративних підприємствах (не квазікорпораціях) домашніх 

господарств; 
г) фінансових корпорацій. 



 21

6. Чистий експорт розраховується як 
А) експорт за вирахуванням чистих податків; 
Б) експорт за вирахуванням амортизації; 
В) експорт за вирахуванням імпорту; 
г) експорт за вирахуванням сальдо первинних доходів. 
7. Як зараз називається показник національних рахунків, який до 

1993 р. називався «валовий національний продукт»? 
а) валовий внутрішній продукт; 
б) валовий національний дохід; 
в) чистий національний продукт; 
г) сальдо первинних доходів. 
8. Як називається показник, який розраховується як різниця суми 

первинного доходу, отриманого нашими резидентами з виробництва ВВП 
інших країн, та суми первинного доходу, виплаченого нерезидентам, які 
надали фактори виробництва і брали участь у виробництві ВВП нашої 
країни? 

а) амортизація; 
б) змішаний дохід; 
в) національний дохід; 
г) сальдо первинних доходів, отриманих від зовнішнього світу. 
9. Розрахуйте індекс цін ХХХX року, якщо ринковий кошик у ньому 

коштував 150 дол., а в базисному році – 100 дол. 
а) 50 %; 
б) 1,5; 
в) 66,6 %; 
г) 1. 
10. Як називається невелика група осіб, що проживають спільно, 

частково об’єднують свої доходи і спільно споживають певні види 
товарів і послуг (головним чином житло і продукти харчування)? 

а) родина; 
б) спільнота; 
в) громада; 
г) домашнє господарство. 
 

Тема 12. Сукупний попит та сукупна пропозиція.  
Макроекономічна рівновага 

1. Різке зменшення реальної вартості активів, наявних у розпорядженні 
споживачів (викликане будь-якою причиною, крім інфляції), призведе до 

а) зміщення кривої сукупної пропозиції праворуч; 
б) зміщення кривої сукупного попиту ліворуч; 
в) зміщення кривої сукупного попиту праворуч; 
г) руху вниз по одній і тій же кривій сукупного попиту. 
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2. Високий рівень заборгованості, що утворилася у споживачів 
у результаті колишніх позик і покупок у кредит, призведе до 

а) скорочення сукупної пропозиції; 
б) зростання сукупної пропозиції; 
в) скорочення сукупного попиту; 
г) зростання сукупного попиту. 
3. Сукупна пропозиція – це 
а) шкала, що показує залежність між рівнем цін (індексом цін), 

що склався в національній економіці, і вартістю реального ВВП цієї 
економіки, яку готові придбати всі сектори національної економіки та 
сектор інший світ при даному рівні цін, за інших рівних умов; 

б) сума запланованих споживчих, інвестиційних та державних 
витрат, а також чистого експорту при даному рівні цін; 

в) шкала, що графічно зображується у вигляді кривої, яка показує 
рівень виробництва реального внутрішнього продукту при будь-якому 
можливому рівні цін, за інших рівних умов; 

г) шкала, що показує взаємозалежність ставки податку на прибуток 
і реального ВВП. 

4. Кейнсіанським називають відрізок кривої сукупної пропозиції, де 
а) обсяг внутрішнього продукту змінюється при постійному рівні цін; 
б) обсяг внутрішнього продукту залишається незмінним, досягнувши 

рівня повної зайнятості ресурсів, і тільки рівень цін може змінюватися; 
в) до коливань схильні і реальний обсяг виробництва, і рівень цін; 
г) рівноважний ВВП перевищує потенційний ВВП. 
5. Вертикальна ділянка кривої сукупної пропозиції відповідає такому 

стану економіки: 
а) спад, незайнятість ресурсів; 
б) повна зайнятість ресурсів. 
6. Якщо на внутрішньому ринку підвищиться пропозиція такого 

ресурсу, як праця, це приведе до 
а) підвищення витрат виробництва та скорочення сукупної пропозиції; 
б) зниження витрат виробництва і скорочення сукупної пропозиції; 
в) зниження витрат виробництва і зростання сукупної пропозиції; 
г) підвищення витрат виробництва і зростання сукупної пропозиції. 
7. Якщо рівноважний ВВП у моделі «кейнсіанський хрест» виявиться 

вище потенційного ВВП, то  
а) виникне інфляційний розрив; 
б) виникне дефляційний розрив; 
в) виникне рецесійний розрив; 
г) виникне стагфляційний розрив. 
8. Посилення державного регулювання економіки зазвичай призво-

дить до 
а) скорочення сукупного попиту; 
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б) підвищення сукупного попиту; 
в) підвищення сукупної пропозиції; 
г) скорочення сукупної пропозиції. 
9. Чому дорівнює гранична схильність до споживання, якщо гранична 

схильність до заощадження дорівнює 0,3? 
а) 1; 
б) 0,3; 
в) 1,3; 
г) 0,7. 
10. Розрахуйте, до якого приросту ВВП (національного доходу) 

приведе початковий приріст інвестицій у 10 млрд грн, якщо гранична 
схильність до споживання в суспільстві становить 0,6? 

а) 25 млрд грн; 
б) 16,7 млрд грн; 
в) 60 млрд грн; 
г) 10 млрд грн. 
 

Тема 13. Макроекономічна нестабільність та її форми 
1. Перенакопичення обсягів капіталу, зростання товарних запасів, 

надлишкові потужності – якій фазі економічного циклу все це відповідає? 
а) депресії; 
б) рецесії; 
в) експансії; 
г) піку. 
2. Безробітним вважається 
а) будь-яка людина, яка не має роботи; 
б) людина, яка може працювати, але, не маючи роботи, активно шукає її; 
в) людина, яка може працювати, але, не маючи роботи, не шукає її; 
г) представник економічно неактивного населення. 
3. До якого типу безробіття відноситься людина, яка переїхала 

жити в інше місто і тепер шукає нову роботу? 
а) структурне; 
б) фрикційне; 
в) циклічне; 
г) маятникове. 
4. Фактичний рівень безробіття збільшується на 3 % порівняно 

з його природним рівнем. Яких змін у фактичному ВВП можна при цьому 
очікувати порівняно з потенційним ВВП? 

а) фактичний ВВП буде на 9 % більше потенційного; 
б) фактичний ВВП буде на 9 % менше потенційного; 
в) фактичний ВВП буде на 3 % більше потенційного; 
г) фактичний ВВП буде на 3 % менше потенційного. 
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5. Природне безробіття включає в себе 
а) структурне і фрикційне безробіття; 
б) структурне і циклічне безробіття; 
в) циклічне і фрикційне безробіття; 
г) сезонне і циклічне безробіття. 
6. Індекси цін базисні. Індекс цін 2005 року – 125 %, індекс цін 2006 ро-

ку – 132 %. На скільки відсотків зросли ціни у 2006 році (темпи інфляції)? 
а) 7 %; 
б) 5,6 %; 
в) 5,3 %; 
г) 32 %. 
7. Як називається тип інфляції, коли інфляція проявляється не 

в зростанні цін, а в дефіциті товарів? 
а) відкрита інфляція; 
б) інфляція попиту; 
в) закрита інфляція; 
г) пригнічена інфляція. 
8. Темп зростання цін у країні склав 250 % на рік. Яка за темпами 

інфляція тут спостерігається? 
а) помірна; 
б) галопуюча; 
в) гіперінфляція; 
г) суперінфляція. 
9. Стагфляція – це 
а) поєднання циклічного і структурного безробіття; 
б) поєднання відкритої та пригніченої інфляції; 
в) поєднання інфляції та безробіття; 
г) поєднання інфляції зі зростанням зайнятості. 
10. Відповідно до кривої Філліпса 
а) високим темпам інфляції відповідає високий рівень безробіття; 
б) високим темпам інфляції відповідає низький рівень безробіття; 
в) низьким темпам інфляції відповідає низький рівень безробіття; 
г) уряд може домогтися політикою одночасного падіння рівня безро-

біття і зниження інфляції. 
 

Тема 14. Грошово-кредитна система та ринок капіталу 
1. Найбільш ліквідним грошовим агрегатом є 
а) грошова база; 
б) агрегат М1; 
в) агрегат М3; 
г) агрегат М0. 
2. Емісія – це 
а) вилучення грошей з обороту; 
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б) будь-який випуск грошей в оборот; 
в) випуск грошей в оборот, який призводить до збільшення грошової 

маси; 
г) надання кредитів уряду. 
3. Безготівкову емісію може (можуть) здійснювати 
а) тільки центральний банк; 
б) тільки система комерційних банків; 
в) і центральний банк, і комерційні банки; 
г) тільки вищі законодавчі органи влади. 
4. Надлишкові резерви комерційних банків – це 
а) ті кошти, яким комерційні банки не можуть знайти застосування; 
б) ті кошти, які здатні спричинити інфляцію; 
в) готівка в касах банків; 
г) різниця між загальними резервами банку та обов'язковими резервами. 
5. Якщо норма обов’язкових резервів в економічній системі дорівнює 

15 %, чому дорівнює показник грошового мультиплікатора? 
а) 85 %; 
б) 6,66; 
в) 0,066; 
г) 0,15. 
6. Облікова ставка центрального банку – це 
а) ставка відсотка, під яку центральний банк дає кредити фізичним 

особам; 
б) відсоток, який центральний банк виплачує за облігаціями держав-

ної позики; 
в) частка коштів, які комерційні банки мають зберігати на рахунках 

центрального банку; 
г) ставка відсотка, під яку центральний банк дає позики комерційним 

банкам. 
7. Політика «дорогих грошей» спрямована на 
а) збільшення грошової пропозиції; 
б) скорочення грошової пропозиції; 
в) зниження відсоткової ставки в економіці; 
г) економічне зростання. 
8. Політику «дешевих грошей» центральний банк може здійснити 

шляхом 
а) зниження облікової ставки; 
б) продажу державних цінних паперів комерційним банкам; 
в) підвищення облікової ставки; 
г) збільшення норми обов’язкових резервів для комерційних банків. 
9. Курсова (ринкова) вартість акції – це 
а) ціна продажу акцій при їх первинному розміщенні; 
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б) ціна, яка характеризує рівновагу між сукупним попитом і сукуп-
ною пропозицією на акції в певному інтервалі часу; 

в) оцінка, яку вказують на бланку акції; 
г) величина, що дорівнює різниці між ціною купівлі та ціною про-

дажу акції. 
10. На яку величину банківська система може збільшити грошову про-

позицію в економічній системі, якщо норма обов’язкових резервів дорівнює 
7 %, а початком механізму мультиплікації послужив депозит у 10000 грн? 

а) 700 грн; 
б) 132857 грн; 
в) 142857 грн; 
г) 1428,5 грн. 
 

Тема 15. Фінанси та фінансова система 
1. Недискреційна фіскальна політика передбачає 
а) регулювання державою рівня податків; 
б) регулювання державою рівня трансфертів; 
в) дію автоматичних вбудованих стабілізаторів; 
г) посилення державного втручання в економіку. 
2. Акцизи, ПДВ, митні збори належать до 
а) прямих податків; 
б) непрямих податків; 
в) подоходних податків; 
г) державних трансфертних платежів. 
3. Політика уряду в сфері оподаткування, державних витрат, 

державного бюджету, спрямована на зменшення коливань економічних 
циклів і забезпечення стабільної економічної системи в короткостроковій 
перспективі, називається 

а) фіскальною політикою; 
б) монетарною політикою; 
в) соціальною політикою; 
г) антициклічною політикою. 
4. Яка крива свідчить про безперспективність підвищення урядом 

податкових ставок вище певного рівня? 
а) крива виробничих можливостей; 
б) крива Філліпса; 
в) крива Лаффера; 
г) крива Лоренца. 
5. Стимулююча дискреційна фіскальна політика припускає 
а) перехід до бюджетного дефіциту; 
б) перехід до бюджетного профіциту; 
в) скорочення державних витрат; 
г) дію вбудованих стабілізаторів. 
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6. Що з перерахованого належить до вбудованих автоматичних 
стабілізаторів? 

а) скорочення державних витрат; 
б) прогресивна ставка оподаткування; 
в) акцизний збір; 
г) зміна податкового законодавства. 
7. Бюджетний дефіцит – це 
а) брак коштів, запланованих на здійснення програм та заходів, 

передбачених відповідним бюджетом; 
б) перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуван-

ням різниці між поверненням кредитів до бюджету та наданням кредитів 
з бюджету); 

в) перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням 
різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів до 
бюджету); 

г) виникнення державного боргу. 
8. Об’єкт податку – це 
а) дохід або майно, з якого нараховується податок; 
б) фізична або юридична особа, яка є платником податку; 
в) вартісна, фізична або інша характеристика податку; 
г) величина податкових відрахувань на одиницю податкової бази. 
9. Державні трансфертні платежі та державні закупівлі належать до 
а) державних інвестицій; 
б) державних витрат; 
в) інструментів недискреційної фіскальної політики; 
г) інструментів монетарної політики. 
10. Друга назва фіскальної політики 
а) грошово-кредитна політика; 
б) монетарна політика; 
в) податково-бюджетна політика; 
г) соціальна політика. 
 

Тема 16. Державне регулювання ринкової економіки.  
Соціальна політика держави 

1. Споживання благ на рівні збереження працездатності як границі 
відтворення робочої сили відповідає такому рівню життя населення: 

а) достаток; 
б) бідність; 
в) нормальний рівень; 
г) злиденність. 
2. Який із перерахованих нижче рівнів споживання відображає 

кількість і структуру споживання найбільш сприятливу для людини? 
а) достаток; 
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б) мінімальний рівень споживання; 
в) раціональний рівень споживання; 
г) фізичний рівень споживання. 
3. Мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів 

і послуг, необхідних для збереження здоров’я людини і забезпечення її 
життєдіяльності, відповідно до законодавства України, називається 

а) вартістю життя; 
б) споживчим набором; 
в) споживчим кошиком; 
г) прожитковим мінімумом. 
4. Коефіцієнт бідності розраховується як 
а) відношення сукупних доходів 20 % найзаможнішого населення до 

доходів 20 % найбіднішого населення; 
б) частка населення із середньодушовими грошовими доходами, 

нижчими за прожитковий мінімум; 
в) частка населення із середньодушовими грошовими доходами, 

нижчими за половину прожиткового мінімуму; 
г) відношення площі фігури, окресленої кривою Лоренца, до площі 

трикутника рівномірного розподілу доходів. 
5. Яка з перерахованих економічних шкіл не вважала за необхідне 

втручання держави в економіку? 
а) кейнсіанська; 
б) класична; 
в) меркантилізм; 
г) інституціоналізм. 
6. Метою якої з перерахованих видів державної політики є досяг-

нення загального добробуту, не нижчого за  мінімальний рівень? 
а) фіскальної політики; 
б) монетарної політики; 
в) гуманітарної політики; 
г) соціальної політики. 
7. Який з графіків показує нерівномірність розподілу доходів серед 

населення? 
а) крива Лоренца; 
б) крива Лаффера; 
в) крива Філліпса; 
г) крива дохід-споживання. 
8. Для вивчення нерівномірності розподілу показників добробуту 

використовується метод угруповань, у результаті якого домашні госпо-
дарства (населення) групуються в квінтельні (20-відсоткові) групи: який 
з п’яти квінтелів, що утворилися, демонструє найбільш бідне населення? 

а) перший; 
б) другий; 
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в) третій; 
г) п’ятий. 
9. Яке із запропонованих значень коефіцієнта Джині свідчить про 

найвищий ступінь нерівності доходів населення? 
а) 0,9; 
б) 0; 
в) 0,5; 
г) 5. 
10. Користування благами, що забезпечують всебічний розвиток 

людини, відповідає такому рівню життя: 
а) нормальний рівень; 
б) достаток; 
в) бідність; 
г) надмірність. 
 

Тема 17. Світове господарство.  
Міжнародні економічні відносини 

1. Транснаціональні корпорації, що управляють підрозділами, розмі-
щеними у різних країнах, де підрозділи виробляють однакові чи подібні 
товари, називаються 

а) вертикально інтегрованими ТНК; 
б) роздільними ТНК; 
в) горизонтально інтегрованими ТНК; 
г) міжнародними ТНК. 
2. Автором теорії відносних переваг у міжнародному обміні є 
а) А. Сміт; 
б) Д. Рікардо; 
в) В. Петті; 
г) Дж. Кейнс. 
3. Експортна квота країни в цілому розраховується таким чином: 
а) обсяг імпортованої продукції – обсяг експортованої продукції; 
б) обсяг ВВП – обсяг експортованої продукції; 
в) відношення обсягу експорту до ВВП країни (розраховується 

у відсотках); 
г) обсяг ВВП країни ÷ на обсяг експорту країни (розраховується 

у відсотках). 
4. Міжнародне кооперування виробництва – це 
а) діяльність, спрямована на розвиток і регулювання економічних 

відносин з іншими країнами, що передбачає визначення стратегічних цілей 
держави у зовнішньоекономічних відносинах загалом, а також із окре-
мими країнами та групами країн; 

б) узгоджене об’єднання спеціалізованих виробничих процесів суб’єк-
тами різних національних економік для виготовлення кінцевої продукції; 
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в) стійкий обмін між країнами товарами та послугами, що вироб-
ляються ними з найбільшою економічною ефективністю; 

г) спеціалізація країн у межах світового господарства на виробництві 
окремих видів товарів або послуг, що обумовлює обмін цими товарами чи 
послугами на світовому ринку. 

5. Світовий банк належить до 
а) підприємницьких міжнародних економічних організацій; 
б) митних союзів; 
в) валютних союзів; 
г) наддержавних міжнародних економічних організацій. 
6. За напрямками руху міжнародна міграція робочої сили поділяється на 
а) міжконтинентальну та внутрішньоконтинентальну; 
б) міграцію із країн, що розвиваються, у розвинені країни; міграцію 

між розвиненими країнами; міграцію висококваліфікованої робочої сили 
із промислово розвинених країн у країни, що розвиваються; 

в) легальну і нелегальну; 
г) безстрокову, тимчасову, сезонну. 
7. Глобалізацією називається 
а) перерозподіл влади шляхом передачі функцій від національного 

на регіональний рівень; 
б) процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інте-

грації та уніфікації; 
в) економічна інтеграція держав, що передбачає зняття бар’єрів 

в економічних відносинах між державами у сферах руху товарів, капіталів 
та робочої сили; 

г) узгоджене об’єднання спеціалізованих виробничих процесів суб’єк-
тами різних національних економік для виготовлення кінцевої продукції. 

8. Країна вважається країною із відкритою економікою, якщо 
а) експорт країни перевищує імпорт; 
б) імпорт країни перевищує експорт; 
в) зовнішньоторговельний оборот країни складає 25 % від ВВП і 

більше; 
г) рівень міграції населення даної країни перевищує 15 %. 
9. Ембарго – це 
а) зовнішньоекономічна політика держави, націлена на підвищення 

експорту; 
б) підвищення ввізного мита; 
в) спосіб міжнародної інтеграції; 
г) повна заборона зовнішньоекономічних операцій із певною країною 

чи групою країн. 
10. Валютний союз передбачає 
а) зняття бар’єрів в економічних відносинах між державами у сферах 

руху товарів; 
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б) установлення країнами меж взаємних коливань курсів їх націо-
нальних валют; 

в) відміну митних зборів при торгівлі; 
г) відміну кількісних обмежень у торгівлі між країнами. 
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