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«071 Облік і оподаткування» 

ВАРІАНТ №***** 
1. Що не входить до складу засобів виробництва: 

а) засоби праці;  

б) знаряддя праці;   

в) предмети праці;  

г) робоча сила.  

 

2. Натуральне господарство - це: 

а) організація виробництва натуральних продуктів для людей; 

б) організація виробництва, при якому не застосовуються машини та пристосування, а 

використовується ручна праця; 

в) господарство, при якому продукти виробляються для продажу; 

г) господарство, в якому виробляють всі необхідне для власного життя та практично немає 

товарного обміну. 

 

3.  В який з варіантів включені основні питання, що стоять перед кожною економічною системою: 

а) що виробляється, як споживається, ким виробляється;  

б) що споживається, як виробляється, хто виробляє; 

в) що споживається, як споживається, ким споживається;  

г) що виробляється, як виробляється, ким споживається. 

 

4. Яка з наведених нижче цілей не є задачею економічної системи: 

а) забезпечити достатнє економічне зростання;  

б) визначити, як треба виробляти товари та послуги; 

в) визначити розподіл результатів виробництва між людьми;  

г) визначити розподіл власності на ресурси. 

 

5. До переваг командної системи можна віднести: 

а) мобілізацію людських та матеріальних ресурсів на пріоритетних напрямках;  

б) стабільну пропозицію ресурсів, споживчих товарів та послуг;  

в) обмеження приватного підприємництва; 

г) задоволення різноманітних потреб споживачів. 

 

6. Що найбільш повно характеризує сутність товарної пропозиції: 

а) заява про бажання продати товар; 

б) сукупність товарів, які перебувають у продажу на ринку; 

в) бажання продавця запропонувати до продажу додатковий обсяг товарів; 

г) кількість товару, який продавець готовий продати за визначеною ціною. 

 

7. Що з наведеного найбільш повно розкриває сутність інфраструктури ринку: 

а) організаційно-технічне забезпечення функціонування ринкової економіки; 

б) фінансово-кредитне обслуговування торговельної діяльності у суспільстві; 

в) комплекс інститутів, які забезпечують безперервне функціонування ринку; 

г) державно-регулятивне забезпечення функціонування товарного обігу. 

 

8. При підвищенні доходів споживачів: 

а) попит на більш коштовні та більш якісні товари зростає; 

б) попит на дешевші, але менш якісні товари зростає; 

в) попит на більш коштовні та більш якісні товари зменшується; 

г) попит на товари і послуги залишається незмінним. 
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9. Зміна якого чинника не викликає зрушення кривої попиту: 

а) смаків та уподобань споживачів; 

б) пори року; 

в) ціни товару; 

г) кількості чи віку споживачів. 

 

10. Ринковий попит не віддзеркалює впливу: 

а) доходів споживачів;  

б) цін на взаємопов’язані товари;  

в) чисельність покупців;  

г) цін на ресурси. 

 

11. Що перетворює економічне благо на капітал: 

а) зовнішній вигляд, фізична природа цього блага; 

б) спосіб використання цього блага; 

в) наше суб’єктивне ставлення до цінності цього блага; 

г) об’єктивна ринкова ціна цього блага. 

 

12. Авансований капітал – це: 

а) функціонуючий капітал, вкладений підприємцем у засоби виробництва та робочу силу; 

б) власний капітал підприємця; 

в) власний і позичений капітал підприємця; 

г) капітал, що позичений підприємцем. 

 

13. Для того щоб робоча сила стала товаром, необхідно щоб: 

а) власник робочої сили був особисто вільним; 

б) власник робочої сили був позбавлений засобів виробництва; 

в) власник робочої сили був позбавлений джерел існування; 

г) мали місце всі ці умови. 

 

14. Що більшою мірою характеризує витрати виробництва: 

а) виробниче споживання предметів праці при створенні товарної продукції; 

б) вартість всіх ресурсів, що витрачені на виробництво відповідних товарів; 

в) амортизація засобів праці у процесі їх виробничого споживання; 

г) витрати на наймання працівників та менеджерів. 

 

15. Що більшою мірою характеризує прибуток як економічну категорію: 

а) сукупний дохід підприємства як надлишок над витратами виробництва; 

б) відсотки на авансований капітал; 

в) сукупний ефект функціонування капіталу; 

г) особистий дохід підприємця. 

 

16. Реальна заробітна плата – це: 

а) заробітна плата з усіма грошовими доплатами; 

б) заробітна плата, очищена від всіх відрахувань (податків, соціального страхування тощо); 

в) кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату; 

г) заробітна плата за основним місцем роботи та за сумісництвом. 

 

17. Зміни в рівні реальної зарплатні можна визначити, зіставляючи зміни в рівні номінальної зарплатні з: 

а) тривалістю робочого часу; 

б) нормою прибутку;  

в) ставками оподаткування;  

г) рівнем цін на товари та послуги. 
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18. Мінімальна заробітна плата – це: 

а) законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю для 

підприємств усіх форм власності; 

б) розмір прожиткового мінімуму; 

в) нижня межа індивідуального доходу; 

г) вартість основних предметів споживання за певний період. 

 

19. Що з наведеного не впливає на попит на працю: 

а) попит на кінцевий продукт; 

б) технологія виробництва; 

в) зміни в номінальній зарплаті, що викликані інфляційними очікуваннями; 

г) всі відповіді правильні. 

 

20. При низьких ставках зарплатні зростання оплати праці спонукує робітників більше працювати. Це 

приклад: 

а) ефекту доходу; 

б) зменшення попиту на працю; 

в) ефекту заміщення; 

г) зростання пропозиції праці. 

 

21. Шкідливість втручання держави в економіку доводиться через аналіз політичних процесів 

прийняття рішень такою школою: 

а) монетаризмом; 

б) теорією раціональних очікувань; 

в) неолібералізмом; 

г) теорією суспільного вибору. 

 

22. Криза 1990-х років в Україні носила в основному: 

а) циклічний; 

б) структурний; 

в) трансформаційний характер; 

г) всі відповіді неправильні. 

 

23. Втручання держави в економіку потрібне для: 

а) встановлення справедливих цін;  

б) встановлення обсягів пропозиції;  

в) розвитку фундаментальної науки;  

г) розподілу коштів між галузями. 

 

24. Яка з наведених статей не відноситься до доходів державного бюджету: 

а) податок на спадщину;  

б) чисті надходження від залучення коштів з ринку вільних капіталів; 

в) виплати по безробіттю;  

г) мито. 

 

 

25. Державний борг – це сума попередніх: 

а) державних видатків;  

б) бюджетних дефіцитів;  

в) бюджетних профіцитів за мінусом бюджетних дефіцитів; 

г) бюджетних дефіцитів за мінусом бюджетних профіцитів.  
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26. Девальвація валюти в наш час – це: 

а) офіційне зниження золотого вмісту національної грошової одиниці; 

б) зменшення кількості грошових знаків країни, які можна отримати за кожну грошову одиницю 

іноземної валюти; 

в) офіційне підвищення державою курсу обміну національної грошової одиниці на валюти інших 

країн; 

г) офіційне зниження державою курсу обміну національної грошової одиниці на валюти інших 

країн. 

 

27. Підвищення курсу долару відносно інших валют (якщо інші умови рівні) означає, що: 

а) японський автомобіль стане дорожчим  для американських споживачів; 

б) експорт американської пшениці стане дешевшим для інших країн; 

в) відпочинок в Європі стане дорожчим для американців;  

г) імпортне вино стане менш коштовним для американців. 

 

28. Якщо зростає курс долару, то: 

а) американський імпорт зросте, а експорт зменшиться; 

б) американський експорт зросте, а імпорт зменшиться; 

в) експорт й імпорт однаково зростуть; 

г) експорт й імпорт однаково зменшаться. 

 

29. Девальвація національної грошової одиниці: 

а) робить вигідним імпорт;  

б) робить вигідним експорт; 

в) призводить до втрати прибутку, що отриманий від експорту в перерахуванні на вітчизняні 

товари на ринках інших країн;  

г) всі відповіді неправильні. 

 

30. Що належить до глобальних проблем людства: 

а) проблеми, що набули життєво важливого значення для долі всього людства, і які можуть бути 

вирішені лише спільними діями всіх країн світу; 

б) подолання повіні у країнах; 

в) подолання наслідків заморозків; 

г) подолання наслідків неврожаю у тій чи іншій країні. 

 


