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Для того аби успішно пройти тематичне оцінювання на сайті училища 

заходимо в  

ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ Максютенко Ірина, 

предмет «Основи ринкової економіки та підприємництва»  

і вивчаємо теоретичний матеріал урок 1-5 

 

Тематичне оцінювання (1 питання – 0,5 балів) 

Визначити відповідність наведених визначень та термінів: 

Питання Відповідь 

1. Об'єкти ринку це а) фізичні, юридичні особи, які вступають в економічні 

відносини товарообміну та послуг в одних випадках як 

споживачі, в інших як виробники (домашнє (сімейне) 

господарство, підприємства (фірми), держава 

2. Суб'єкти ринку це б) платоспроможна потреба людей 

3. Попит це в) кількість товарів та послуг, які виробляються і продаються на 

ринку 

4. Пропозиція це г) за ціни рівноваги кількість продукції, в межах якої споживачі 

мають намір продовжувати закупки, буде відповідати тій 

кількості продукції, яку виробники мають намір постачати на 

ринок 

5. Закон ринкової 

рівноваги передбачає, 

що  

д) суперництво і боротьба між товаровиробниками за 

найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і послуг, за 

привласнення найбільших прибутків 

6. Конкуренція це е) місце обміну еквівалентної цінності  

7. Ринок це ж) суспільний поділ праці, що ґрунтується на спеціалізації, 

економічна відокремленість суб'єктів господарювання, 

зумовлена наявністю різних форм власності; конкуренція 

товаровиробників; достатня ємність ринку; вільний обмін 

товаром і послугами; розвинута грошово-кредитна система 

8. Умови 

функціонування ринку 

з) автономність дій учасників ринку; економічна свобода; 

конкуренція, мобільність ресурсів; поінформованість суб'єктів 

господарювання; соціалізація та глобалізація економічних 

взаємозв'язків 

9. Основні риси 

сучасної ринкової 

системи 

и) встановлює необхідні відтворювальні пропорції, забезпечує 

збалансованість економіки 

10. Розподільча 

функція ринку 

к) спонукає знижувати індивідуальні витрати праці, 

використовуючи нову техніку 
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11. Стимулююча 

функція ринку 

л) визначає суспільну значимість створеного продукту та 

витраченої  на його виготовлення праці 

12. Контролююча 

функція ринку 

м) специфічні групи товарів і послуг (товари, послуги, 

технологія, інформація) 

13. Домашнє 

господарство це 

н) ініціативна, самостійна діяльність осіб або підприємства, 

спрямована на отримання прибутку, здійснювана на свій страх і 

ризик під особисту майнову відповідальність 

14. Інфраструктура 

ринку це 

о) окрема господарююча одиниця, що складається з однієї або 

групи осіб, об’єднаних місцем проживання і спільним 

бюджетом, яка є власником і постачальником ресурсів в 

економіку та одержує натомість кошти для придбання 

необхідних благ з метою забезпечення своєї життєдіяльності 

15. Ринок вільної 

конкуренції це 

п) це сукупність базових галузей (або матеріальна основа 

економічної системи) та сукупність економічних відносин 

(передусім, відносин економічної власності), що виникають і 

розвиваються у процесі діяльності людей щодо використання 

об’єктів інфраструктури та привласнення умов і результатів 

такої діяльності, а також державного регулювання цих галузей 

16. Олігополія це р) поведінка суб'єктів ринку визначається абсолютною 

еластичністю попиту та (в короткостроковому періоді) їх 

граничними витратами.  

17. Чиста монополія це с) групова монополія небагатьох підприємств- продавців, які 

ведуть між собою здебільшого нецінову конкуренцію 

18. Цінова конкуренція т) групова монополія небагатьох покупців, що 

сконцентрувалися на ринку і здатні суттєво впливати на ціну 

товару та інші умови функціонування ринку 

19. Видова конкуренція 

це  

у) припускає одержання вигідніших умов реалізації за рахунок 

маніпуляції цінами 

20. Корпорація це ф) коли продукція має одне й те саме призначення, але існують 

суттєві відмінності у параметрах 

21. Холдинг це х) договірне об’єднання різних суб'єктів на основі інтеграції їх 

науково-технічних, виробничих і комерційних інтересів з 

делегуванням окремих повноважень централізованого 

регулювання діяльності всіх учасників 

22. Концерн це ц) засноване на об'єднанні  капіталів інтегроване товариство, яке 

безпосередньо не здійснює виробничу діяльність, а використовує 

свої фінансові кошти для придбання  контрольних  пакетів  акцій  

інших підприємств з метою контролю за їх діяльністю 

23. Асоціація це ч) інтеграція підприємств різних галузей економіки на основі 

єдності власності та контролю, за принципом диверсифікації з 

втратою окремими підприємствами самостійності і, як правило, 

підпорядкуванням фінансовим інституціям 

24. Підприємництво це ш) найпростіша форма договірного об'єднання підприємств та 

організацій з метою постійної координації і господарської чи 

іншої діяльності 
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