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ПРИКЛАД ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для вступу на 2 курс на спеціальність «Фінанси, банківська

справа та страхування» 
Варіант №*******

1.  Визначте основну економічну працю Дж. Кейнса:
а) «Дослідження про природу і причини багатства народів»;
б) «Трактат політичної економії»;
в) «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей»;
г) «Економічна таблиця».
2.  Маржиналізм характеризується вивченням:
а)  суб᾽єктивно-психологічних  законів  економічної  поведінки  людей і  граничних
величин;
б) суб᾽єктивно-психологічних законів економічної поведінки людей і середніх величин;
в) об᾽єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і
середніх величин;
г) об᾽єктивних законів виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і
граничних величин.
3. Представники якої  школи  (напрямку)  в  економічній  науці  вважали  торгівлю
джерелом     багатства суспільства?
а) фізіократія;
б) класична політекономія;
в) меркантилізм;
г) кейнсіанство.
4. Оберіть найбільш точне визначення потреби ‒ це:
а) бажання будь-чого;
б) усвідомлена необхідність;
в) прагнення будь-чого;
г) очікування будь-чого.
5. Капітал як фактор виробництва в часи капіталізму ‒ це:
а) гроші;
б) товари тривалого використання, виготовлені для виробництва інших продуктів;
в) фінансовий капітал;
г) позичковий капітал.
6. Альтернативна вартість нової лікарні ‒ це:
а) та кількість інших продуктів, виробництвом яких довелося пожертвувати,
 щоб побудувати цю лікарню;
б) сума грошей, що виплачується її персоналу як заробітна плата;
в) сума грошей, яку лікарня отримує з бюджету протягом року на свої потреби;
г) вартість спорудження лікарні наступного року.
7. Яку  роль  у  функціонуванні  товарного  виробництва  відіграє  економічна
відособленість виробників?
а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;
б) робить обмін у суспільстві узгодженим;
в) робить обмін у суспільстві необхідним;
г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.
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8. Яку роль у функціонуванні товарного виробництва відіграє суспільний розподіл
праці?
а) встановлює пропорції, в яких обмінюються продукти праці;
б) робить обмін у суспільстві узгодженим;
в) робить обмін у суспільстві необхідним;
г) робить необхідним дотримання еквівалентності при обміні.
9.  Вартість ‒ це:
а) пропорції, в яких обмінюються товари;
б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару;
в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;
г) найнижча корисність від споживання даного блага.
10. Гранична корисність ‒ це:
а) пропорції, в яких обмінюються товари;
б) суспільно необхідні витрати праці на виробництво товару;
в) здатність товару задовольняти певні потреби споживача;
г) найнижча корисність від споживання даного блага.
11. За теорією граничної корисності на цінність товару впливає:
а) гранична корисність даного товару для виробника;
б) гранична корисність даного товару для покупця;
в) затрати праці виробника на виробництво товару і гранична корисність  даного товару
для покупця;
г) затрати праці виробника на виробництво даного товару.
12. Зростання інтенсивності праці:
а) збільшує вартість одного виробу;
б) зменшує вартість одного виробу;
в) збільшує вартість, створену в одиницю часу;
г) зменшує вартість, створену в одиницю часу.
13. При складанні грошей у довгу панчоху гроші виконують функцію:
а) міри вартості;
б) засобу обігу;
в) засобу платежу;
г) засобу заощадження.
14. Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей?
а) Англія;
б) Греція;
в) Китай;
г) Франція.
15. Яка з функцій грошей найбільш чутлива при інфляції:
а) міра вартості;
б) засіб обігу;
в) засіб платежу;
г) засіб заощадження.
16. Коли більшість країн світу остаточно відмовилися від золотого стандарту?
а) перша половина ХІХ ст.;
б) друга половина ХІХ ст.;
в) перша половина ХХ ст.;
г) друга половина ХХ ст.
17. Інфляція виявляється у:
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а) зростанні загального рівня цін і зростанні реальних доходів населення;
б) зростанні загального рівня цін і падінні реальних доходів населення;
в) зростанні реальних і номінальних доходів населення;
г) тільки у зростанні загального рівня цін без зміни доходів.
18. Яка  економічна  концепція  випливає  з  того,  що  джерелом  усіх  доходів  є
додатковий продукт, створений найманою працею?
а) марксистська;
б) неокласична;
в) кейнсіанська;
г) усі однаково дотримуються даного погляду.
19. Внаслідок первинного розподілу національний дохід набуває форм:
а) оплати праці та валового прибутку;
б) державного бюджету і доходів населення;
в) заробітної плати, прибутку, ренти і процента;
г) грошових і натуральних доходів населення.
20. Первинними доходами, отриманими від економічної діяльності, вважаються:
а) заробітна плата і прибуток;
б) заробітна плата і процент;
в) заробітна плата і рента;
г) рента і процент.
21. Вертикальне розширення фірм ‒ це:
а) розширення в межах тієї самої галузі;
б) проникнення в галузь з вищим рівнем рентабельності;
в) проникнення в галузь з вищим технологічним рівнем виробництва;
г) правильна відповідь відсутня.
22. Підприємство  вугільної  промисловості  придбало  контрольний  пакет  акцій
металургійного комбінату. Який це вид виробничої інтеграції?
а) горизонтальної;
б) вертикальної;
в) діагональної (диверсифікація);
г) не є прикладом інтеграції.
23. Яке з  положень найповніше розкриває сутність заробітної  плати з  погляду
теорії трудової вартості?
а) заробітна плата є ціною праці;
б) заробітна плата ‒ це грошова форма вартості й ціни товару робочої сили;
в) заробітна плата є платою за відпрацьований робочий час;
г)  заробітна  плата  ‒ це  сума  коштів,  необхідних  для  задоволення
власних потреб.
24.Що з названого не входить до складу основного капіталу?
а) виробничі та допоміжні будівлі та споруди;
б) устаткування, обладнання, транспортні засоби;
в) предмети праці;
г) праця.
25. Попит на сіль є нееластичним, це можна пояснити:
а) малою часткою витрат на придбання солі в бюджеті споживача;
б) бажанням споживачів все підсолювати;
в) недостатньою кількістю солі на ринках;
г) відсутністю субститутів у солі.
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26. У результаті підвищення ціни товару А виручка зросла. На цій підставі можна
стверджувати, що попит:
а) перевищував пропозицію;
б) був еластичним;
в) був нейтральним;
г) був нееластичним.
27.Найсуттєвішою рисою державного регулювання ринковою економікою є:
а)  використання державою приватних структур для впливу на поведінку економічних
суб᾽ єктів;
б) досягнення державою бажаних результатів в економіці через співробітництво
 з міжнародними економічними організаціями;
в) формування економічного середовища, яке стимулює бажану поведінку
 економічних суб'єктів;
г) прийняття державою документів, які мають рекомендаційний 
характер і не є обов᾽ язковими для виконання.
28. Прямі кредити уряду ‒ це кредити, що надаються:
а) комерційними банками ‒ уряду;
б) урядом ‒ комерційним банкам;
в) центральним банком ‒ уряду;
г) урядом ‒ центральному банку.
29. Облікова ставка  ‒ це:
а) курс державних цінних паперів;
б) процентна ставка за позиками, які надає центральний банк
 комерційним;
в) норма обов'язкових резервів комерційних банків;
г) процентна ставка за позиками комерційних банків.
30. Пропорції  між  виробництвом  і  споживанням,  між  виробництвом  засобів
виробництва  і  предметів  споживання,  між  промисловістю  і  сільським
господарством, нагромадженням і споживанням  це пропорції:‒
а) міжгалузеві;
б) міжрайонні;
в) внутрішньогалузеві;
г) народногосподарські.
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