ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ ОКР «МОЛОДШИЙ
СПЕЦІАЛІСТ» НА ТРЕТІЙ КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «БАКАЛАВР»
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 «СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»
І. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
1. Економічні інтереси: суб’єкти, об’єкти, класифікація.
2. Конкуренція, її сутність та види.
ІІ. Оберіть одну правильну відповідь у пропонованих тестових завданнях:
1. До числа осіб поза робочою силою належать:
а) підприємці;
б) зайняті;
в) безробітні;
г) домогосподарки.
2. Біржовий товар – це:
а) монопольний товар;
б) роздрібний товар;
в) оригінальний, неповторний товар;
г) товар, що продається партіями.
3. Раціональний споживач прагне максимізувати:
а) дохід;
б) граничну корисність;
в) загальну корисність;
г) споживчий кошик.
4. Негативним наслідком безробіття є:
а) зниження рівня життя;
б) зниження кваліфікації працівників;
в) зростання соціальної напруги в суспільстві;
г) усі відповіді правильні.
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5. Ознакою, що найбільш точно характеризує товарну біржу є:
а) пропонується однорідний товар з певними характеристиками;
б) роздрібна торгівля, яка ведеться в спеціалізованому місці;
в) торгівля здійснюється за допомогою посередників;
г) покупцем товару є той, хто пропонує вищу ціну.
6. Властивістю товару НЕ є:
а) цінність;
б) корисність;
в) необмеженість;
г) споживча вартість.
7. Недоліком одноосібного володіння порівняно з корпорацією є:
а) значні витрати на організацію і ліквідацію;
б) складна організаційна структура управління;
в) розбіжності у прийнятті управлінських рішень;
г) повна відповідальність за боргами підприємства.
8. Змішаній економічній системі НЕ властиво:
а) плюралізм форм власності;
б) плюралізм форм господарювання;
в) регулювання з боку держави;
г) відсутність економічної конкуренції.
9. Відповідно до закону попиту:
а) зростання ціни на товар збільшує обсяг попиту на нього;
б) існує обернений зв'язок між ціною та величиною попиту на товар;
в) зниження ціни на товар зменшує обсяг попиту на нього;
г) існує прямий зв'язок між ціною та величиною попиту на товар.
10. Крива виробничих можливостей ілюструє:
а) максимально можливий обсяг виробництва продукції за умови повного
використання всіх факторів виробництва;
б) середній обсяг виробництва продукції за умови повного використання всіх
економічних ресурсів;
в) мінімальний обсяг виробництва продукції за умови повного використання
всіх факторів виробництва.;
г) не має правильної відповіді.
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ІІІ. Розв’яжіть задачі та обґрунтуйте відповіді:
Задача 1
Визначте, на скільки млрд грн зміниться реальний валовий внутрішній
продукт (ВВП), якщо номінальний ВВП збільшиться від 600 млрд грн до 750
млрд грн, а дефлятор ВВП збільшиться від 1,2 до 1,7.
Задача 2
Функція попиту і пропозиції яблук задані рівнянням: Q D = 10 – 0,1P; QS=
5 + 0,4P. Визначте:
1) рівноважну ціну та рівноважний обсяг попиту і пропозиції на ринку
яблук;
2) яка ситуація буде на ринку, якщо ціна яблук підвищиться на 2 грош.
од. за 1 кг відносно рівноважної ціни.

Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши
всі завдання – 200 балів.
І. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання
оцінюється у 20 балів (всього: 2*40=80 балів).
ІІ. Кожне правильно виконане тестове завдання оцінюється у 4 бали
(всього: 10*4=40 балів).
ІІІ. Кожна правильно розв'язана задача оцінюється у 40 балів (всього:
2*40=80 балів).

