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ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

(оберіть правильні відповіді) 

1.Потреби це –  

А) усе, що нам необхідно;  

Б) усі речі, що оточують нас у побуті; 

В) сформована необхідність в чомусь;  

Г) те, що людина бажає придбати над усе. 

2. Який перелік потреб є повнішим: 

А) духовні, раціональні, нераціональні;  

Б) матеріальні, раціональні, духовні; 

В) соціальні, матеріальні, нераціональні;  

Г) духовні, матеріальні, соціальні. 

3. Які потреби є в основі піраміди Маслоу? 

А) у самореалізації;  

Б) фізіологічні; 

В) намагання уникнути ризику;  

Г) у визнанні. 

4. Економічні ресурси містять такі складові: 

А) земля, капітал, гроші, праця; 

Б) капітал, праця, земля, підприємницький хист; 

В) гроші, капітал, споживчі блага, земля; 

Г) праця, земля, капітал, споживчі блага. 

5. Форма кривої виробничих можливостей зумовлена: 

А) законом попиту; 

Б) законом зростання альтернативної вартості; 

В) законом зростання потреб людей; 

Г) законом пропозиції. 

6. Які із перелічених ознак не притаманна ресурсам: 

А) обмеженість; 

Б) різноманітність; 

В) корисність; 

Г) безмежність. 

7. Альтернативна вартість будівництва нової школи – це: 

А) витрати на наймання вчителів для нової школи; 

Б) вартість будівництва школи в майбутньому; 

В) інші товари і послуги, від яких відмовилися задля будівництва нової школи; 

Г) витрати на утримання нової школи. 

8. Якщо в національній економіці обсяг виробничих ресурсів збільшився, то: 

А) економіка здатна виробляти більше товарів і послуг; 

Б) буде вироблено більше товарів і послуг; 

В) підвищився життєвий рівень населення; 
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Г) усі перелічені відповіді правильні. 

9. Які із потреб не належать до матеріальних: 

А) ремонт автомобіля; 

Б) відвідання концерту у філармонії; 

В) житло; 

Г) потреби фірми у автотранспорті. 

10. Яке з визначень правильно розкриває сутність товару: 

А) це речі, створені працею людини;  

Б) це продукт праці, створений виробником для задоволення певних потреб;  

В) це продукт праці, створений виробником для продажу;  

Г) це речі, що взяті від природи. 

11. За умов ринкової економіки гроші слугують: 

А) засобом обігу;  

Б) мірою вартості;  

В) засобом нагромадження;  

Г) світовими грошима; 

Д) усім переліченим вище. 

12. Які два типи ринку включені в модель кругообігу? 

А) реальний і грошовий;  

Б) реальний і ринок товарів і послуг; 

В) грошовий ринок і ринок ресурсів;  

Г) ринок товарів і послуг та ринок ресурсів. 

13. Традиційна економіка передбачає: 

А) вільний вибір методів господарювання виробниками;  

Б) поєднання конкуренції та планування; 

В) дефективність та обов’язковість виконання планів;  

Г) вплив на економіку звичаїв, релігії, традицій. 

14. Яка з названих характеристик НЕ відноситься до ринкової економіки? 

А) конкуренція;  

Б) централізоване планування;  

В) приватна власність;  

Г) вільний підприємницький вибір. 

15. Чітке визначення прав власності важливе тому, що воно сприяє: 

А) інвестуванню та економічному зростанню; 

Б) появі літературних та музичних творів; 

В) обміну; 

Г) всьому переліченому вище. 

16. Що є передумовою виникнення товарного виробництва: 

А) суспільний поділ праці; 

Б) концентрація виробництва на великих підприємствах; 

В) наявність розгалуженої грошової системи; 

Г) наявність розвинутої системи машин. 

17. Особа, яка взяла холодильник напрокат, є його: 

А) розпорядником; 

Б) володарем; 
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В) користувачем; 

Г) правильна відповідь А і В;  

Д) правильна відповідь Б і В. 

18. Яке твердження НЕправильне: 

А) ринкова економіка унеможливлює директивне, централізоване державне управління; 

Б) ринкову економіку, у якій уряд відіграє активну роль, називають змішаною; 

В) Україна обрала шлях "шокової терапії" в переході до ринку; 

Г) останніми роками галузева структура вітчизняної економіки погіршилось. 

 

Знайдіть відповідність термінів та визначень 

Визначення Термін 

1. Спосіб суспільної організації виробництва та 

споживання товарів і послуг 

а) Ціна 

2. Відносини між людьми, що виявляються через обмін, 

організований за законами товарного виробництва і обігу 

б) Економічний кругообіг 

3. Господарство, в якому всі необхідні продукти 

виробляються самими споживачами 

в) Емісія грошей 

4. Вартість товару, виражена в грошах г) Поділ праці 

5. Взаємопов’язаний рух продуктів, ресурсів, доходів у 

вигляді потоків між господарськими суб’єктами 

д) Ринок 

 

6. Випуск грошей в обіг, що здійснює держава в особі 

Національного банку 

е) Традиційна економіка 

7. Майно, яке можна вільно переміщувати ж) Натуральне 

господарство 

8. Головні економічні питання розв’язуються за традицією з) Особисті рахунки 

9. Економічне суперництво виробників та споживачів за 

кращі умови реалізації власних інтересів   

и) Депозитами  

10. Функція грошей, за допомогою якої визначають ціни всіх 

інших товарів  

к) Командна економічна 

система  

11. Обмін продукту безпосередньо на інший продукт л) Конкуренція  

12. Продукт праці, виготовлений для обміну, продажу м) Домогосподарствами  

13. Функція грошей, у яких вони є посередником між 

продавцем і покупцем 

н) Рухомість 

14. Економічна система, за якої головні економічні питання 

розв’язуються на підставі рішень центральних органів 

о) Ліквідністю 

15. Поєднання ринкових сил, традиційних форм 

господарювання та державних органів управління(уряду) 

формує сучасну 

п) Бартер 

16. Розпорядження власника банківського рахунку банку 

оплатити покупку шляхом переказу певної суми з 

рахунку в банку особі, називається 

р) Змішану економічну 

систему 

17. Громадянам, котрі вкладають гроші в банк, відкривають-

----- (що?), в яких вказують кількість покладених і взятих 

грошей. 

с) демократія 
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18. Гроші, які зберігаються на банківських рахунках, 

називаються 

т) Товар  

19. Можливість перетворення різноманітних грошових 

засобів на готівкові гроші, на прямі засоби платежу 

називають 

у) Ринок споживчих 

товарів 

20. Люди або сім’ї, що мають у власності ресурси та 

спрямовують отримані від їхнього використання гроші 

на задоволення власних потреб, називають 

ф) Чек  

21. Ринок на якому продаються продовольчі товари, одяг і 

предмети домашнього вжитку, називається 

х) Економічна система 

22. Вирізнення й відокремлення певних різновидів трудової 

діяльності 

ц) Спеціалізація 

виробництва 

23. Політичний лад, за якого люди певною мірою беруть 

участь в управлінні країною, називається 

ч) Міра вартості 

24. Форма поділу праці, коли процес виробництва окремих 

продуктів зосереджується у відособлених господарських 

одиницях, називається 

ш) Засіб обігу 

 


