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для вступу на 2 курс на спеціальність «ОБЛІК і

ОПОДАТКУВАННЯ» 
Варіант №*******

1.Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом
багатства нації?

а) фізіократи;
б) меркантилісти;
в) кейнсіанці;
г)монетаристи.
2. До здобутків якої економічної школи належить теорія доданої вартості?
а) монетаризм;
б) марксизм;
в) кейнсіанство;
г) класична політекономія.
3.Яка з економічних шкіл вважає найважливішим інструментом впливу на 

макроекономічну ситуацію грошово-кредитне регулювання економіки?
а) кейнсіанство;
б) інституціоналізм;
в) монетаризм;
г) меркантилізм.
4.Якщо досліджується економіка як цілісна система, то це аналіз:
а) мікроекономічний;
б) макроекономічний;
в) мезоекономічний;
г) правильної відповіді немає.
5.Нормативний підхід в економічній теорії вивчає:
а) «що є»;
б) «що має бути»;
в) юридичні норми і правила поведінки економічних суб'єктів;
г) особливості поведінки різних економічних суб'єктів.
6. Яке з визначень точніше передає сутність дедуктивного методу пізнання?
а) висування гіпотез та подальша їх перевірка на фактах;
б) вимушене спрощення об'єкту, що досліджується, для глибокого вивчення його 

окремих сторін;
в) проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється певна 

залежність між економічними явищами;
г) правильноївідповіді немає.
7. Метод синтезу передбачає:
а) розчленування предмета або явища на його складові частини;
б) вимушене спрощення об'єкта, що досліджується, для глибокого вивчення його 

окремих сторін;
в) поєднання частин предмета або явища в ціле, розглядання предмета як єдності;
г) правильної відповіді немає.
8.Засіб праці - це:
а) фізичні та розумові зусилля людини, спрямовані на створення продукту праці;
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б) те, за допомогою чого людина перетворює природні ресурси на продукт праці;
в) те, на що спрямована людська праця з метою створення продукту праці;
г) правильної відповіді немає.
9.До людських ресурсів виробництва не належать:
а) праця;
б) підприємницькі здібності;
в) інвестиційні кошти;
г) правильної відповіді немає.
10.Предмет праці – це:
а) фізичні та розумові зусилля людини, спрямовані на створення продукту праці;
б) те, за допомогою чого людина перетворює природні ресурси на продукт праці;
в) те, на що спрямована людська праця з метою створення продукту праці;
г) правильної відповіді немає.
11.Сукупність матеріальних благ та послуг, вироблених в країні за певний 

проміжок часу –це:
а) валовий національний продукт;
б) чистий національний продукт;
в) національний дохід;
г) дохід кінцевого використання.
12.Який знаведених факторів може сприяти зсуву кривої виробничих 

можливостей праворуч:
а) економічна криза;
б) виснаження природних копалин;
в) вивезення фінансових активів за кордон;
г) упровадження нових технологій.
13. Який з поданих показників характеризує соціальну ефективність 

виробництва:
а) продуктивність праці;
б) фондомісткість;
в) вплив виробництва на навколишнє середовище;
г) матеріаломісткість.
14.Власність як економічна категорія – це:
а) майнові об'єкти, що привласнюються;
б) закріплення прав на майно в юридичних нормах;
в) відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних благ;
г) правильної відповіді немає.
15.Теорія прав власності сформульована зокрема:
а) К. Марксом;
б) Дж. М. Кейнсом;
в) Р. Коузом;
г) М. І. Туґан-Баранбвським.
16.Яка економічна система функціонує на основі переважно адміністративних 

рішень та наказів вищих органів управління?
а) традиційна економіка;
б) командна економіка;
в) ринкова економіка;
г) змішана економіка.
17.Що з наступного не є ознаками ринкової економіки?
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а) приватна власність;
б) конкуренція;
в) суспільний інтерес як основний мотив поведінки;
г) обмежена роль держави.
18.Який критерій періодизації є головним для формаційної теорії?
а) технічний рівень засобів виробництва;
б) форма власності на засоби виробництва;
в) тип працівника,
г) соціальний розвиток суспільства.
19.Яка ознака є основою класифікації економічних систем на ринкові та 

адміністративно-командні?
а) рівень економічного розвитку;
б) домінуюча форма власності;
в) механізм координації господарської діяльності суб'єктів;
г) рівень соціального розвитку.
20.Фундаментальні економічні питання що, як і для кого виробляти вирішуються

на мікро- та макрорівні. Яке з наведених питань може вирішуватися тільки на 
макроекономічному рівні:

а) що виробляється?
б) з яким рівнем інфляції ми зіштовхнемося?
в) скільки товарів і послуг буде вироблено?
г) хто буде виробляти товари і послуги?

21.В чому проявляється суспільний інтерес ринку?

а) підприємці розуміють соціальну відповідальність;
б) ринок примушує людей активно працювати;
в) функціонує поліфонічна система власності;
г) ринок задовольняє потреби людей.

22. Основні функції ринку це:

а) стимулююча та інформаційна;
б) інформаційна та регулятивна;
в) інформаційна, регулятивна, стимулююча, інтегруюча;
г) антимонопольна, інформаційна, стимулююча.

23. Що можна віднести до недоліків ринку?

а) високий рівень ринкової конкуренції;
б) матеріальна зацікавленість ринкових суб'єктів;
в) різка диференціація доходів та соціальне розшарування населення;
г) свободапідприємництва.

24. До недоліків натурального виробництва не належить:

а) обмеженість масштабів виробництва;
б) неможливість використання переваг суспільного поділу праці;
в) великі витрати, пов'язані з пошуком покупців;
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г) незабезпеченість задоволення зростаючої різноманітності потреб.
25. Вартість товару визначається суспільно необхідними витратами на його 

виробництво, тобто:
а)індивідуальними витратами кожного виробника;
б) витратами, необхідними для виробництва основної маси даного виду;
в) витратами, у які суспільству обходиться виробництво товару;
г) правильноївідповіді немає.

26.  Виступаючи посередником в операціях купівлi-продажу товарів з  негайною
оплатою угоди, гроші виконують функцію:

а) міри вартості;
б) засобу обігу;
в)засобу платежу;
г) засобунагромадження.

27. Ринок – це:

а) певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін певних 
товарів;

б) спосіб узгодження дій економічних суб'єктів на основі вільного коливання цін та 
конкуренції;

в) система коопераційних зв'язків, яка склалася в результаті суспільного поділу праці;
г) діяльність економічних суб'єктів в умовах товарної форми виробництва.

28.Що належить до функцій ринку?

а) захист прав споживачів;
б) регулювання економічних зв'язків;
в) соціальний захист населення;
г) правильної відповіді немає.

29.Попит – це:

а) потреба, яку економічний суб'єкт бажає задовольнити;
б) гроші, які економічний суб'єкт готовий заплатити за певний товар;
в) плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості;
г) кількістьтовару, яка може бути куплена за даною ціною.

30.Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викликає зниження цін;
б) якщо доходи у споживачів збільшуються, вони зазвичай купують більше товарів;
в) коли ціна товару знижується, обсяг товару, що купується, зростає;
г) крива попиту звичайно має позитивний нахил.
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