
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ   

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» 

 

Пояснювальна записка 

Тести з навчальної дисципліни «Економічна теорія» складено відповідно 

до навчальної програми підготовки фахівців за спеціальністю 241 Готельно-

ресторанна справа.  

Тестові завдання розроблено з метою здійснення підсумкового та 

самоконтролю знань студентів з дисципліни. Тести відкритої форми, що 

передбачає чотири відповіді з однією правильною. Правильна відповідь 

оцінюється в один бал.  

Критерії оцінювання тестових завдань 

Кількість набраних балів Оцінка 

90-100 відмінно 

74-89 добре 

73-60 задовільно 

59 - 0 незадовільно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Що означає термін «економіка» у перекладі з грецької?: 

а) суспільне виробництво; 

б) економічна наука; 

в) система економічних наук; 

г) мистецтво ведення домашнього господарства. 

2. Вперше термін «економіка» запропонував: 

а) Ф. Кене; 

б) Арістотель і Ксенофонт; 

в) А. Монкретьєн; 

г) У. Джевонс. 

 

 

 

3. Якими причинами можна пояснити існування економічних проблем?: 

а) зростання кількості населення планети; 

б) наявність безробіття та інфляції;  

в) безмежність потреб та обмеженість ресурсів; 

г) забруднення навколишнього середовища. 

4. Економічна категорія – це … 

а) поняття, що відбиває сутнісний бік економічного явища; 

б) поняття, занесене до економічної енциклопедії; 

в) слово іноземного походження, що характеризує той чи інший стан економіки; 

г) слово, що його використовують в економічній науці. 

5. Стійкі, сутнісні, постійно повторювані зв’язки між економічними явищами – 

це:

а) поняття;  

б) економічні категорії; 

в) економічні закони; 

г) економічна політика. 

6. Головними елементами методу економічної теорії є: 

а) філософські і загальнонаукові принципи; 

б) закони матеріалістичної діалектики; 

в) категорії філософії; 



г) закони і категорії економічної теорії. 

7. Загальний рівень цін та явище безробіття вивчають у межах … . 

а) мікроекономіки; 

б) макроекономіки; 

в) світової економіки; 

г) міжнародних фінансів. 

 

8. Економічні закони, що діють у межах одного суспільного способу 

виробництва, є: 

а) загальними; 

б) однорідними; 

в) специфічними; 

г) особливими. 

9.Суть методу наукової абстракції полягає в: 

а) розгляді явищ і процесів у взаємозв’язку та постійному розвитку; 

б) розчленуванні явища, що вивчається, на складові частини і детальному 

вивченні кожної з них; 

в) відмові від другорядних сторін явищ і процесів з метою проникнення в їх 

суть; 

г) виведенні на основі конкретних фактів певних узагальнень. 

10.Економічне мислення – це: 

а) сукупність поглядів та підходів до прийняття господарських рішень; 

б) сукупність поглядів, уявлень та мотивів, що спонукають людину до прийняття 

конкретних рішень та реальної економічної поведінки; 

в) турбота про навколишнє середовище; 

г) узагальнення загальнолюдських економічних інтересів. 

11. Робоча сила і засоби виробництва разом – це: 

а) продуктивні сили; 

б) виробничі відносини; 

в) засоби праці; 

г) матеріальні умови праці. 

 



12. Виробничі відносини – це відносини між людьми…: 

а) стосовно присвоєння матеріальних благ; 

б) що складаються у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання 

матеріальних благ; 

в) щодо купівлі-продажу товарів; 

г)що виникають у процесі виробництва матеріальних благ. 

13. Представники якого напряму в економічній науці вважали торгівлю 

джерелом багатства? : 

а) фізіократи; 

б) меркантилісти; 

в) класики політекономії; 

г) кейнсіанці. 

14. Суспільне виробництво – це: 

а) процес взаємодії людини і природи; 

б) процес створення матеріальних благ; 

в) процес впливу людей на предмети і сили природи і пристосування їх до 

задоволення потреб, що виникають у людському суспільстві; 

г) єдність і взаємодія людей у виробництві матеріальних благ і послуг та процес 

задоволення матеріальних потреб населення. 

15. Які структурні елементи належать до сфери матеріального виробництва? 

а) охорона здоров’я, спорт, туризм; 

б) промисловість, сільське та лісове господарство; 

в) освіта, інформатика; 

г) культура, мистецтво. 

16. Що таке праця?: 

а) процес створення різних предметів; 

б) процес перетворення речовин природи на необхідні для людей речі; 

в) цілеспрямована діяльність людей зі створення необхідних матеріальних і 

духовних благ і послуг; 

г) діяльність людей. 



17. Що таке робоча сила?: 

а) сукупність фізичних і розумових здібностей людини, що створюють 

можливість праці цієї людини; 

б)праця людини; 

в) здатність людини створювати матеріальні речі; 

г) розумові можливості людини, завдяки яким вона здатна до фізичної праці. 

18. Особистий і речовий чинники виробництва разом становлять: 

а) продуктивні сили; 

б) спосіб виробництва; 

в) виробничі відносини; 

г) засоби виробництва. 

19. Макроекономічний показник, що характеризує результати економічної 

діяльності у сфері матеріального і нематеріального виробництва за рік незалежно 

від місцезнаходження національних підприємств, ‒ це … . 

а) ВВП; 

б) КСП; 

в) ЧНП; 

г) ВНП. 

20. Які показники визначають економічну ефективність суспільного 

виробництва?: 

а) продуктивність праці, фондовіддача, матеріаловіддача; 

б) рівень задоволення платоспроможного попиту населення; 

в) кількість вільного часу; 

г) середня тривалість тижня. 

21. Необхідність у чому-небудь, що об’єктивно потрібне для підтримання 

життєдіяльності і розвитку людини, колективу, нації, суспільства загалом – це: 

а) потреба; 

б)стимул; 

в) інтерес; 

г) мотив. 



22. Які потреби є первинними в піраміді А. Маслоу?: 

а) самореалізація; 

б) фізіологічні; 

в) визнання; 

г) повага. 

23. Економічний закон зростання потреб належить до: 

а) всезагальних; 

б) загальних; 

в) специфічних; 

г) стадійних. 

24. За засобами задоволення розрізняють  потреби: 

а) першочергові, другорядні; 

б) первинні, вторинні; 

в) матеріальні, нематеріальні; 

г) виробничі, невиробничі. 

25. Як називають засоби задоволення людських потреб?: 

а) товари; 

б) продукти; 

в) блага; 

г) предмети праці. 

26. Усвідомлення потреб означає появу…: 

а) інтересу; 

б) стимулу; 

в) дії; 

г) нової потреби. 

27. Яка економічна система визнає жорстку субординацію економічних інтересів 

на основі пріоритетності й абсолютизації державного інтересу?: 

а) традиційна; 

б) командна; 

в) ринкова; 



г) змішана. 

28. Доцільне і раціональне використання виробничих ресурсів у зв’язку з їх 

обмеженістю – це: 

а) економічний режим; 

б) економічний інтерес; 

в) ефективність виробництва; 

г) економічний вибір. 

29. Крива виробничих можливостей показує: 

а) максимальний обсяг виробництва, якого досягла економіка країни, 

використовуючи свої ресурси; 

б) які ресурси у країні залишаються невикористаними; 

в) оптимальне поєднання виробництва двох товарів за наявності та за 

раціональноговикористання ресурсів; 

г) можливості використання одного з ресурсів. 

30. Альтернативні витрати – це: 

а) витрати на виробництво товару; 

б) витрати на виробництво певного товару чи послуги, обсяг яких визначається 

втраченими можливостями використання тих самих ресурсів на інші потреби; 

в) витрати, пов’язані з виробництвом додаткової одиниці продукту фірми; 

г) плата підприємства за залучені ресурси. 

31. Різноманітні варіанти економічного вибору підприємства графічно 

відображає крива:  

а) виробничих можливостей; 

б) граничних витрат; 

в) попиту; 

г) пропозиції. 

32. Попит – це: 

а) потреба, задовольнити яку бажає економічний суб’єкт; 

б) гроші, що їх економічний суб’єкт готовий заплатити за певний товар; 

в) плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості; 



г) кількість товару, яку можна купити за тих чи інших цін за його одиницю. 

33. У який спосіб пов’язані попит і потреби?: 

а) попит відображає всі потреби економічного суб’єкта;  

б) попит відображає найнагальніші потреби; 

в) попит відображає потреби, що пропорційні можливостям; 

г)попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі. 

34. Що ілюструє графік попиту?: 

а) обернену залежність між ціною та обсягом попиту; 

б) пряму залежність між ціною та обсягом попиту; 

в) залежність між попитом і пропозицією; 

г) залежність між ціною та пропозицією товару. 

35. Пропозиція – це кількість…: 

а) виробленого товару; 

б) товару, яка здатна задовольнити потреби, що існують, з огляду на ціну за його 

одиницю; 

в) товару, яку можна виробити і запропонувати на продаж у певний час за певної 

ціни за його одиницю; 

г) вироблених товарів і послуг. 

36.Визначити, що ілюструє графік пропозиції: 

а) обернену залежність між ціною та величиною пропозиції;  

б) пряму залежність між попитом і пропозицією; 

в) пряму залежність між обсягом пропозиції та ціною; 

г) бажання і можливості споживачів. 

37. Що таке натуральне господарство?  

а) господарство, в якому виготовляються предмети споживання; 

б) господарство, в якому вироблені продукти праці призначаються для 

споживання всередині господарства, де вони виготовлені; 

в) господарство, в якому продукти праці виготовляються для продажу на ринку; 

г) господарство, в якому продукти праці виготовляються частково для продажу, 

а частково для власного споживання. 



38. Властивість товару, що полягає в його здатності задовольняти потреби не 

самого виробника, а інших людей чи суспільства, ‒ це: 

а) споживча вартість; 

б) мінова вартість; 

в) вартість; 

г) конкурентоспроможність. 

39. Гроші – це: 

а) золото і срібло, які використовуються для обміну на інші товари; 

б) будь-який товар, що можна обмінювати на будь-який інший товар; 

в) загальний еквівалент, яким вимірюється вартість усіх товарів і послуг; 

г) платіжний засіб, що декретується державою.  

40. Грошовий обіг являє собою: 

а) перехід грошей від одного їх власника до іншого; 

б) рух грошей і виконання ними своїх функцій; 

в) оборот грошей у процесі суспільного відтворення; 

г) усі відповіді правильні. 

41. Яке визначення найповніше розкриває сутність ринку?: 

а) ринок – це місце, де відбувається процес купівлі-продажу результатів 

людської діяльності; 

б) ринок – це певна територія, на якій регулярно здійснюється масовий обмін 

певних товарів; 

в) ринок – це сукупність економічних відносин між людьми у сфері обміну, 

посередництвом яких здійснюється реалізація результатів людської діяльності; 

г) система коопераційних зв’язків, що склалася внаслідок суспільного поділу 

праці. 

42. Де і коли появилися перші паперові гроші: 

а) в Китаї в ХІІ ст.; 

б) в Індії в ІХ ст.; 

в) в Англії в Х ст.; 

г) в Австрії в Х ст. 



43. Дайте правильне визначення паперових грошей: 

а) встановлені у законодавчому порядку грошові знаки; 

б) чисто номінальні знаки, символи вартості; 

в) гроші, які мають законну платіжну силу; 

г) номінальні знаки, монети. 

44. Яка з названих функцій лежить в основі виникнення паперових грошей: 

а) міра вартості; 

б) засіб нагромадження; 

в) засіб обігу; 

г) засіб платежу. 

45. Емісія грошей – це: 

а) випуск в обіг паперових і металевих грошей; 

б) весь об’єм випущених в обіг грошей; 

в) форма організації грошового обігу в країні; 

г) грошовий обіг. 

46. Який фактор впливає на кількість грошей, що знаходяться в обігу: 

а) масштаб цін; 

б) рівень цін; 

в) кількість товарів і послуг; 

г) попит на окремі товари. 

47. Яка риса визначає суть і значення закону вартості: 

а) збиткові підприємства утримуються за рахунок держави; 

б) ціни встановлюються на рівні затрат окремих підприємств; 

в) обмін товарів відбувається на основі їх суспільної вартості; 

г) потреба на товари та послуги. 

48. Бартер – це : 

а) безвалютний обмін; 

б) прямий товарообмін; 

в) безготівковий обмін; 

г) відносини між людьми в процесі продажу товару. 



49. Ціна – це: 

а) грошовий вираз вартості товару; 

б) загальний еквівалент вартості товару; 

в) вираз вартості товару в натуральних одиницях; 

г) показник, що визначає витрати на продукцію. 

50. Кліринг – це: 

а) система безготівкового розрахунку; 

б) спосіб продажу товару на аукціоні; 

в) спосіб купівлі товарів в кредит; 

г) випуск грошей в оббіг. 

51. Здатність товару задовольняти потреби людини – це: 

а) споживна вартість; 

б) мінова вартість; 

в) суспільна вартість; 

г) вартість. 

52. Відповідно до закону спадної граничної корисності в міру зростання 

споживання деякого товару…: 

а) зростає загальне задоволення потреби людини; 

б) кожна нова одиниця товару все менше додає корисності загальному 

задоволенню потреби; 

в) кожна нова одиниця товару все більше додає корисності загальному 

задоволенню потреби; 

г) гранична корисність товару знижується.  

53. Економічна конкуренція – це: 

а) певні зв’язки і залежності між товаровиробниками, посередниками, 

покупцями, і споживачами на ринку; 

б) процес природного відбору в економічному житті суспільства;  

в) суперництво господарюючих суб’єктів за найвигідніші умови виробництва, 

розподілу, обміну і споживання життєвих благ; 



г) боротьба за підвищення ефективності суспільного виробництва і краще 

задоволення його потреб.  

54. Недосконала конкуренція означає, що на ринку є…: 

а) множина продавців і покупців ідентичного товару і ніхто з них не впливає 

самостійно на рівень цін; 

б) домовленість між сильними підприємцями проти слабких з метою отримання 

більшого прибутку; 

в) вплив держави, яка проводить антимонопольну політику; 

г) боротьба за споживача з метою якнайкраще задовольнити його потреби; 

55. Головна мета монополії: 

а) найкраще задоволення потреб споживачів; 

б) реалізація найбільшої кількості продукції; 

в) отримання надприбутку; 

г) розвиток виробництва. 

56. Антимонопольна політика ведеться державою з метою: 

а) повного усунення монополізації в економіці; 

б) створення сприятливих умов для здорової конкуренції та протидії негативних 

проявів монополії;  

в) надання повної свободи підприємцям та іншим суб’єктам ринку; 

г) подолання суперечливого об’єктивного симбіозу конкуренції і монополії. 

57. Реальний ВНП – це: 

а) показник, який обчислюється за цінами фіксованого базового року; 

б) показник, який обчислюється за поточними цінами; 

в) сума всіх цінностей суспільства; 

г) усі відповіді правильні.  

58. Ціновий індекс, який обчислює цінові зміни від одного року до другого: 

а) дефлятор ВВП; 

б) ВВП у базових цінах; 

в) реальний ВВП; 

г) номінальний ВВП. 



59. Причини ступеня суспільної нерівності у розподілі доходів демонструє: 

а) крива Філліпса; 

б) крива Лоренца; 

в) крива Лаффера; 

г) крива виробничих можливостей.  

60. Стан економіки, при якому досягається стале врівноваження та взаємне 

збалансування структур, що протистоять одна одній (виробництво і споживання, 

попит і пропозиція) називається: 

а) економічною ефективністю; 

б) економічною рівновагою; 

в) економічною структурою; 

г) економічним розвитком.  

61. Загальна кількість товарів і послуг, які можуть бути запропоновані за різного 

рівня цін – це: 

а) сукупний суспільний продукт; 

б) сукупна пропозиція; 

в) національний дохід; 

г) правильної відповіді немає. 

62. Економічне зростання – це: 

а) досягнення конкурентоспроможності суспільного виробництва;  

б) кількісне та якісне збільшення результатів господарювання; 

в) раціональне використання усіх видів ресурсів; 

г) високий рівень добробуту населення. 

63. Екстенсивне зростання переважно досягається: 

а) інноваціями, запровадженням нових технологій; 

б) підвищенням кваліфікації сукупного працівника; 

в) економією виробничих ресурсів; 

г) додатковим залученням ресурсів виробництва.  

64. Переважно інтенсивний тип економічного зростання базується на: 

а) компетентній економічній політиці держави; 



б) використанні більшої кількості факторів виробництва; 

в) поліпшенні та кращому використанні ресурсів; 

г) удосконаленні відносин власності.  

65. Зростання безробіття при скороченні витрат на виробництво і зменшення 

обсягів випуску товарів характеризує: 

а) піднесення (бум); 

б) рецесію (спад); 

в) пожвавлення; 

г) депресію. 

66. Що не характерно для фази піднесення? 

а) зменшення безробіття; 

б) підвищення продуктивності праці; 

в) зростання кредитів; 

г) скорочення інвестицій. 

67. Фаза промислового циклу, стан економіки, що характеризується тривалим її 

застоєм: 

а) криза; 

б) рецесія; 

в) депресія; 

г) пожвавлення. 

68. Кризовий стан в економіці виникає внаслідок порушень у співвідношенні 

між: 

а) споживчим попитом і пропозицією товарів; 

б) потребами і споживанням суспільства; 

в) виробництвом і споживанням суспільства; 

г) усі відповіді правильні. 

69. Економічний цикл дає можливість: 

а) оновити виробничий процес; 

б) вивести виробництво на новий технологічний рівень% 



в) оздоровити економіку за рахунок знищення «економічно нежиттєздатних» 

підприємств; 

г) правильної відповіді немає. 

70. Нерівномірність процесу відтворення називається: 

а) циклічністю; 

б) кризою; 

в) планомірністю; 

г) дискретністю.  

71. Рівень безробіття визначається як відношення числа безробітних до: 

а) числа зайнятих; 

б) чисельності працездатного населення; 

в) чисельності робочої сили; 

г) загальної чисельності населення. 

72. Повна зайнятість існує за умов … . 

а) державного регулювання ринку праці; 

б) відсутності циклічного безробіття; 

в) раціонального використання робочої сили; 

г) відсутності безробіття. 

73. Природний рівень безробіття відрізняється від фактичного на величину: 

а) циклічного безробіття; 

б) фрикційного безробіття; 

в) структурного безробіття; 

г) нічим не відрізняється. 

74. Робітники, які бажають працювати, але втратили надію і припинили пошук 

роботи: 

а) належать до фрикційного безробіття; 

б) належать до непрацездатного населення; 

в) не враховуються у складі робочої сили; 

г) згідно із законодавством отримують допомогу з безробіття. 

75. До економічного активного населення  належать … . 



а) непрацездатні; 

б) працездатні; 

в) зайняті та безробітні; 

г) зайняті.  

76. До об’єктивних причин інфляції відносяться: 

а) різке підвищення цін на товари і послуги; 

б) розбалансування народного господарства; 

в) стихійні лиха, техногенні катастрофи, неврожаї, війни; 

г) емісія грошей. 

77. Крива Філліпса відображає … . 

а) пряму залежність між рівнем інфляції та рівнем безробіття; 

б) обернену залежність між рівнем інфляції та рівнем безробіття; 

в) залежність між надходженням податків до держбюджету та ставкою 

оподаткування; 

г) пряму залежність між інфляцією та рівнем життя. 

78. Валовий національний продукт – це:  

а) національний доход; 

б) сума вироблених матеріальних благ і послуг; 

в) сукупний суспільний продукт; 

г) сума реальних доходів. 

79. Національне багатство – це: 

а) сукупний суспільний продукт; 

б) національний доход; 

в) усі матеріальні і духовні цінності, природні багатства; 

г) основні виробничі фонди. 

80. Відтворення – це: 

а) безперервне повторення процесу виробництва; 

б) безперервне покращення факторів виробництва; 

в) кількісні і якісні зміни процесу виробництва; 

г) сукупність продуктивних сил. 



81. Яке з визначень власності правильне: 

а) це відносини між людьми з приводу привласнення певних речей; 

б) це сукупність вольових та економічних відносин з приводу розпорядження 

певними речами; 

в) це матеріальні та нематеріальні цінності, які привласнюються; 

г) це економічні відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу 

товарів.  

82. Яке з визначень акціонерного товариства правильне: 

а) об’єднання власників капіталу з метою виробничої діяльності, надання послуг 

б) форма організації підприємств, капітал яких формується шляхом продажу 

акцій і інших цінних паперів; 

в) договірні об’єднання, створені з метою постійної координації господарської 

діяльності; 

г) договірні об’єднання, створені на основі суміщення виробничих, наукових та 

комерційних інтересів? 

83. Що є метою підприємницької діяльності: 

а) прибуток; 

б ) задоволення потреб споживача; 

в) задоволення власних потреб; 

г) прибуток і задоволення потреб споживачів. 

84. До якого типу підприємств належить підприємство, за стан якого засновники 

несуть відповідальність у межах свого внеску: 

а) індивідуальне; 

б) орендне; 

в) товариство з обмеженою відповідальністю; 

г) приватне. 

85. На підвищення рентабельності підприємства впливає: 

а) підвищення продуктивності праці; 

б) збільшення заробітної плати; 

 



в) підвищення тарифів на електроенергію; 

г) зниження продуктивності праці. 

86. Наслідки безробіття: 

а) зростає міграція робочої сили; 

б ) підвищується рівень життя робочої сили; 

в) проходить розвиток сфери послуг робочої сили; 

г) виникнення конкуренції. 

87. Визначте, яка функція внутрішньогалузевої конкуренції є головною: 

а) зниження ціни; 

б) скорочення витрат виробництва; 

в) встановлення ринкової ціни: 

г) рівновага попиту і ціни. 

88. До якого ринку відноситься фондова біржа ? : 

а) ринку капіталу; 

б) ринку праці; 

в) ринку послуг; 

г) фінансовий ринок. 

89. Якщо ціна збільшиться, то попит: 

а) підвищиться; 

б) залишиться незмінним; 

в) зменшиться; 

г) дорівнюватиме пропозиції. 

90. Кон’юнктура ринку – це : 

а) певне співвідношення між попитом і пропозицією; 

б) маса товарів на ринку; 

в) грошовий вираз потреби; 

г) всі суб’єкти господарювання. 

91.Функція ринку: 

а) контроль за цінами; 

 



б) збирання податків; 

в) встановлення цін в залежності від попиту і пропозиції. 

г) обмеження монополізму. 

92. Фіксовані ціни встановлюються: 

а) державою; 

б) конкретним виробником товару; 

в) ринком; 

г) підприємцем. 

93. Яка модель організації економіки найбільш демократична? 

а) змішана; 

б) планова; 

в) ринкова; 

г) традиційна. 

94. Як називають кредит, пов’язаний з наданням в оренду рухомого і нерухомого 

майна (машин, обладнання, приміщень) : 

а) лізинговий; 

б) іпотечний; 

в) ломбардовий;  

г) споживчий. 

95.Економічне зростання країни проявляється у вигляді: 

а) збільшення експорту; 

б) зменшення експорту; 

в) збільшення імпорту; 

г) усі відповіді правильні.  

96. Який тип економічного зростання досягається завдяки кількісному приросту 

факторів виробництва за їх незмінного технічного рівня?: 

а) екстенсивний; 

б) інтенсивний; 

в) змішаний; 

г) правильної відповіді немає. 



97.До трансфертних платежів належать: 

а) шкільне будівництво; 

б) заробітна плата службовців; 

в) податки; 

г) субсидії. 

98.Чистий експорт буде від’ємним, якщо: 

а) експорт перевищує імпорт; 

б) експорт зменшується, імпорт зростає; 

в) експорт та імпорт зменшується; 

г) імпорт перевищує експорт. 

99.Розрахунок ВНП за доходами включає: 

а) заробітну плату; 

б) пенсії і допомогу безробіттю; 

в) доходи від власності; 

г) рентні платежі. 

100. Політика держави у сфері оподаткування  – це політика: 

а) державна; 

б) економічна; 

в) фіскальна; 

г) податкова.  


