ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТЕКОНОМІЯ»
1. Яке визначення найбільш точно передає сутність предмета політекономії?
а) наука про економічні відносини людей з приводу раціонального використання обмежених
ресурсів для найбільш повного задоволення своїх потреб;
б) наука про суспільство на різних стадіях його розвитку;
в) наука про управління підприємствами для досягнення максимальної ефективності їх
функціонування;
г) наука про вибір ефективної державної політики для вирішення актуальних соціальноекономічних проблем.
2. Що демонструє крива виробничих можливостей?
а) кількість двох товарів, які країна бажає виробляти;
б) кращу з можливих комбінацій двох товарів;
в) альтернативну комбінацію виробництва товарів за існуючих технологій і ресурсів;
г) комбінації двох товарів, які країна не може виробляти за існуючих технологій і ресурсів.
3. Що таке економічна система суспільства?
а) сукупність деяких видів господарської діяльності;
б) сукупність взаємопов’язаних економічних елементів, які утворюють певну цілісність –
економічну структуру суспільства;
в) сукупність процесів виробництва і споживання;
г) економічні відносини, що складаються на фазі виробництва.
4. Який тип економічних систем сьогодні найпоширеніший?
а) ринковий;
б) змішаний;
в) командно-адміністративний;
г) традиційний.
5. Власність – це:
а) відношення людини до речей;
б) самі речі;
в) відносини між людьми з приводу привласнення речей;
г) виключно матеріальні блага.
6. Який спосіб закріплення прав власності за суб’єктами можна вважати в сучасних
умовах основним?
а) моральні установки;
б) юридичні норми;
в) релігійні установки;
г) звичаї, традиції.
7. Яке визначення найбільш точно відображає суть товарного виробництва?
а) переробка природних предметів праці для надання їм властивостей, які задовольняють
потреби людини;
б) створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва;
в) виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу;
г) виробництво продуктів для споживання іншими.
8. За робочий день робітник виготовляє 10 виробів. Як зміниться вартість одиниці
виробу та всієї денної продукції, якщо інтенсивність праці робітника підвищиться в 2
рази?
а) вартість всієї продукції та вартість одиниці продукції зросте у 2 рази;
б) вартість всієї продукції не зміниться, а вартість одиниці продукції зменшиться у 2 рази;
в) вартість всієї продукції зросте у 2 рази, а вартість одиниці виробу не зміниться;
г) вартість всієї продукції та вартість одиниці продукції зменшиться у 2 рази.

9. Що є об’єктивною причиною виникнення грошей?
а) суспільний поділ праці;
б) наявність держави;
в) історичний розвиток товарного виробництва і обміну;
г) посилення конкурентної боротьби.
10. Що виступає метою функціонування капіталу?
а) задоволення суспільних потреб;
б) здійснення науково-технічного прогресу;
в) отримання прибутку;
г) створення товарних запасів.
11. Якщо додаткова вартість складає 100 грн., а змінний капітал 200 грн., то норма
додаткової вартості дорівнює:
а) 100%;
б) 50%;
в) 200%;
г) 150%.
12. Якщо органічна будова капіталу становить с:v=4:1, а увесь авансований капітал
дорівнює 100 млн. грн., то:
а) постійний капітал 80 млн. грн., змінний капітал 10 млн. грн.;
б) постійний капітал 80 млн. грн., змінний капітал 20 млн. грн.;
в) постійний капітал 20 млн. грн., змінний капітал 80 млн. грн.;
г) постійний капітал дорівнює половині змінного.
13. Постійний капітал – це:
а) та частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва і в процесі виробництва не
змінює величини своєї вартості;
б) частина капіталу, витрачена на купівлю робочої сили;
в) частина капіталу, витрачена на придбання торгових марок;
г) інтелектуальний капітал.
14. Вироблено продукції на суму 200 тис. грн. Вартість спожитих у процесі виробництва
засобів виробництва – 100 тис. грн., додаткова вартість склала 20 тис. грн. Чому
дорівнює нова створена вартість, постійний і змінний капітал?
а) C =100 тис. грн., V = 80 тис. грн., V+m=100 тис. грн.;
б) C = 200 тис. грн., V = 10 тис. грн., V+m=100 тис. грн.;
в) C =100 тис. грн., V = 80 тис. грн., V+m=120 тис. грн.;
г) C =100 тис. грн., V = 20 тис. грн., V+m=180 тис. грн.
15. Якщо норма прибутку дорівнює 10%, це означає, що:
а) на 1 грн. авансованого капіталу припадає 10 коп. прибутку;
б) прибуток становить 10 коп.;
в) норма додаткової вартості дорівнює 10%;
г) авансований капітал обертається 10 разів на рік.
16. Що таке оборот капіталу?
а) отримання прибутку в розмірі, що дорівнює вартості авансованого капіталу;
б) перетворення товару на гроші та навпаки;
в) повернення вартості авансованого капіталу до його власника у грошовій формі;
г) процес руху капіталу, коли він послідовно перебуває у всіх функціональних формах і
приносить прибуток власнику.
17. З якою метою використовується прискорена амортизація основних фондів?
а) з метою захисту нагромаджених амортизаційних сум від знецінення;
б) з метою запобігання проникненню на вітчизняний ринок зарубіжних аналогів основних
фондів;
в) з метою пожвавлення процесу відтворення основних фондів;
г) з метою підвищення цін на продукцію.

18. Якщо за умов незмінної кількості товарів та грошової маси в обігу рівень цін
зросте, то швидкість обертання грошей:
а) знизиться;
б) підвищиться;
в) не зміниться;
г) неможливо визначити напевно.
19. До виробничих відносин не можна віднести:
а) відносини власності;
б) особисті стосунки між робітниками всередині виробничої бригади;
в) відносини між людьми з приводу розподілу виготовленого продукту;
г) відносини з приводу розподілу обов’язків між робітниками всередині виробничої бригади.
20. Ваша фірма придбала нове обладнання вартістю 100000 грн., яке функціонуватиме
10 років. Якщо амортизація проводиться пропорційним методом, то через три роки
амортизаційний фонд дорівнюватиме:
а) 10000 грн.;
б) 20000 грн.;
в) 30000 грн.;
г) 100000 грн.
21. Кого з перелічених суб’єктів не можна вважати підприємцями?
а) власника кафе;
б) фермера;
в) власника простих акцій;
г) власника облігацій державної позики.
22. Вартість основного капіталу складає 300 тис. грн. Середня швидкість його обороту –
6 років. Оборотний капітал складає 50 тис. грн. і обертається 13 разів на рік. Визначити
час обороту всього капіталу в цілому і кількість його оборотів за рік.
а) час обороту всього капіталу – 3,5 років; кількість оборотів за рік – 0,28;
б) час обороту всього капіталу – 0,54 року; кількість оборотів за рік – 1,9;
в) час обороту всього капіталу – 0,5 року; кількість оборотів за рік –2.
г) час обороту всього капіталу – 1 рік; кількість оборотів за рік – 1.
23. Номінальна заробітна плата – це:
а) законодавчо зафіксовані тарифні розцінки і тарифні ставки;
б) грошова сума, яку одержує працівник за виконану роботу;
в) грошовий еквівалент матеріальних благ, які можуть бути придбані на неї;
д) основна заробітна плата робітника.
24. В чому полягає сутність франчайзингу?
а) велика компанія надає дрібному підприємству виключне право реалізації своєї продукції у
спеціально обумовленому місці;
б) велика компанія надає дрібному підприємству виключне право виробництва своєї
продукції протягом певного часу.
в) дрібне підприємство надає великій компанії виключне право виробництва своєї продукції.
г) велика компанія надає дрібному підприємству виключне право реалізації своєї продукції
або послуг протягом певного часу у спеціально обумовленому місці.
25. У чому полягає специфіка аграрних відносин?
а) монополізм у виробництві;
б) постійний асортимент товарів та послуг;
в) використання землі як основного засобу виробництва;
г) незалежність виробництва від природних умов.
26. Що є умовою формування диференційної ренти ІІ?
а) неоднакове місцезнаходження ділянок;
б) відсутність вільного переливу капіталу;
в) відмінності в природній родючості ґрунтів;
г) неоднакова продуктивність додаткових капіталовкладень в одну й ту ж земельну ділянку.

27. Ви вклали у банк 12000 грн. під 10% річних. Це означає, що дохід з капіталу за
рік дорівнюватиме:
а) 12000 грн.;
б) 1200 грн.;
в) 13200 грн.;
г) 10800 грн.
28. Засоби праці – це:
а) предмети праці у сукупності із засобами праці;
б) усе, за допомогою чого людина діє на предмет праці;
в) технологія виготовлення окремого продукту;
г) усе, на що спрямована діяльність людини.
29. Позичковий капітал — це:
а) капітал, яким володіють банки;
б) грошовий капітал, що надається в позичку на певний час, на умовах повернення та за
плату у вигляді відсотка;
в) грошовий капітал, що рухається від одного підприємця до іншого;
г) капітал, який обслуговує ринкову інфраструктуру.
30. Основною складовою національного багатства у постіндустріальному суспільстві
є:
а) людський капітал;
б) корисні копалини;
в) родючі землі;
г) капітал та земельні ресурси.
31. Економічні категорії – це:
а) логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сутність окремих економічних
явищ;
б) норми господарської поведінки людей;
в) методи регулювання економічних процесів;
г) слово, яке використовується в економічній науці.
32. В чому полягає економічний інтерес підприємця?
а) отримати більший прибуток;
б) сплачувати менші податки;
в) розширювати обсяги виробництва;
г) зменшити заробітну платню найманим робітникам.
33. Що таке продуктивні сили суспільства?
а) це сукупність предметів і засобів праці;
б) сукупність робочої сили;
в) це сукупність засобів виробництва;
г) це сукупність засобів виробництва та робочої сили.
34. Деградація економічної системи може бути проілюстрована:
а) зсувом кривої виробничих можливостей вправо;
б) зсувом кривої виробничих можливостей вліво;
в) зсувом точки уздовж кривої виробничих можливостей;
г) переміщенням від однієї точки до іншої за межами кривої виробничих можливостей.
35. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію?
а) відношення людини до засобів виробництва;
б) відношення людини до природних ресурсів;
в) відносини між людьми щодо привласнення засобів та результатів виробництва;
г) відношення людини до продуктивних сил суспільства.
36. Людина, яка взяла автомобіль на прокат, є:
а) володарем;
б) розпорядником;
в) користувачем;

г) володарем та користувачем.
37. Що з переліченого є необхідною передумовою існування товарного виробництва?
а) концентрація виробництва на великих підприємствах;
б) наявність розвинутої системи машин;
в) суспільний поділ праці;
г) розвинута грошова система.
38. За 8 годин праці робочий виготовляє 8 виробів. Як зміниться величина вартості
одного виробу та всієї продукції, якщо продуктивність праці зросте в 2 рази?
а) вартість одиниці виробу зросте вдвічі, а вартість всієї продукції не зміниться;
б) вартість одиниці виробу зменшиться вдвічі, а вартість всієї продукції не зміниться;
в) вартість одиниці виробу та вартість всієї продукції не зміняться;
г) вартість одиниці виробу та всієї денної продукції зросте вдвічі.
39. В якому з наведених тверджень виражена сутність грошей? Гроші – це:
а) товар, який може обмінюватися на інші товари;
б) кількість благородного металу, що дозволяє виміряти величину вартості товару;
в) будь-який товар, що виражає вартість інших товарів;
г) особливий товар, який виконує роль загального еквівалента і засобу обміну.
40. Яка з наведених формул є загальною формулою капіталу?
а) Т – Г – Т;
б) Г– Т – Г;
в) Т – Г – Т';
г) Г – Т – Г'.
41. Якщо додаткова вартість складає 200 грн., а перемінний капітал 100 грн., то норма
додаткової вартості дорівнює:
а) 100%
б) 50%;
в) 200%;
г) 150%.
42. Якщо органічна будова капіталу становить с:v=3:1, а увесь авансований капітал
дорівнює 100 млн. грн., то:
а) постійний капітал 75 млн. грн., перемінний капітал 10 млн. грн.;
б) постійний капітал 25 млн. грн., перемінний капітал 75 млн. грн.;
в) постійний капітал 75 млн. грн., перемінний капітал 25 млн. грн.;
г) постійний капітал дорівнює половині перемінного.
43. Змінний капітал – це:
а) та частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва і в процесі виробництва не
змінює величини своєї вартості;
б) частина капіталу, витрачена на купівлю робочої сили;
в) частина капіталу, витрачена на придбання торгових марок;
г) інтелектуальний капітал.
44. Вироблено продукції на суму 400 тис. грн. Вартість спожитих у процесі виробництва
засобів виробництва – 200 тис. грн., додаткова вартість склала 40 тис. грн. Чому
дорівнює нова створена вартість, постійний і змінний капітал?
а) C = 200 тис. грн., V = 160 тис. грн., V+m=200 тис. грн.
б) C = 200 тис. грн., V = 40 тис. грн., V+m=200 тис. грн.
в) C =200 тис. грн., V = 160 тис. грн., V+m=240 тис. грн.
г) C =100 тис. грн., V = 20 тис. грн., V+m=40 тис. грн.
45. Якщо норма прибутку дорівнює 20%, це означає, що:
а) на 1 грн. авансованого капіталу припадає 20 коп. прибутку;
б) прибуток становить 20 коп.;
в) норма додаткової вартості дорівнює 20%;
г) авансований капітал обертається 20 разів на рік.

46. За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний?
а) за величиною вартості;
б) за сферою функціонування;
в) за ступенем значущості в процесі виробництва;
г) за способом участі в процесі перенесення вартості.
47. Якщо Ви з друзями організували партнерство, то:
а) увесь прибуток належить Вам;
б) увесь прибуток належить Вашим друзям;
в) прибуток розподіляється відповідно до внеску у статутний фонд;
г) прибуток сплачується у вигляді дивідендів.
48. Який тип ринку характеризує ситуація, коли на ринку домінують кілька великих
фірм?
а) ринок чистої конкуренції;
б) ринок монополістичної конкуренції;
в) ринок олігополії;
г) ринок монополії.
49. Випуск продукції на меблевій фабриці не змінився, а кількість робітників зросла
вдвічі. У зв’язку з цим продуктивність праці:
а) зменшилась на 50%;
б) збільшилась вдвічі;
в) зменшилась втричі;
г) не змінилась.
50. Якщо виробничий цикл триває 6 місяців, то за рік капітал здійснює:
а) 1 оборот;
б) 2 обороти;
в) 3 обороти;
г) 6 оборотів.
51. На електромеханічному підприємстві працює 2000 робітників. Обсяг продукції, що
виробляється, - 20 млн. грн. Вартість основного капіталу – 30 млн. грн. Вартість
сировини та матеріалів – 15 млн. грн. Розрахуйте показники фондомісткості та
матеріаловіддачі.
а) фондомісткість 1,3 грн./грн., матеріаловіддача 1,5 грн./грн.;
б) фондомісткість 1,5 грн./грн., матеріаловіддача 1,3 грн./грн.;
в) фондомісткість 0,75 грн./грн., матеріаловіддача 0,67 грн./грн.;
г) фондомісткість 1,5 грн./грн., матеріаловіддача 0,75 грн./грн.
52. Якщо додаткова вартість складає 300 грн., а перемінний капітал 100 грн., то норма
додаткової вартості дорівнює:
а) 100%
б) 50%;
в) 300%;
г) 150%.
53. В чому полягає сутність реальної заробітної плати? Це:
а) сума основної і додаткової заробітної плати;
б) сума основної заробітної плати після сплати податків;
в) сума основної заробітної плати і виплат по преміальних та інших мотиваційних системах.
г) грошовий вираз кількості товарів та послуг, які може придбати працівник за номінальну
заробітну плату.
54. Промисловий капітал дорівнює 600 тис. грн., а додаткова вартість – 100 тис. грн.
Розрахуйте величину торговельного прибутку, якщо розмір торговельного капіталу
складає 400 тис. грн.
а) 60 тис. грн.;
б) 100 тис. грн.;
в) 40 тис. грн.;

г) 68 тис. грн.
55. У чому полягає відмінність землі як фактора виробництва від інших факторів
виробництва?
а) кількість землі є величиною фіксованою, яка не може збільшуватися;
б) земля вільно відтворюється;
в) земля виступає продуктом людської праці;
г) кількість землі необмежена: завжди залишаються неосвоєні людиною землі.
56. Що є умовою формування диференційної ренти І?
а) неоднакове місцезнаходження ділянок та відмінності в природній родючості ґрунтів;
б) відсутність вільного переливу капіталу;
в) надлишок прибутку над середнім прибутком;
г) неоднакова продуктивність додаткових капіталовкладень в одну й ту ж земельну ділянку.
57. Ви розмістили у банку 1000 грн., від яких наприкінці року очікуєте віддачу у розмірі
100 грн. Ціни зростають на 12% за рік. У такому випадку вигідно:
а) обов’язково розмістити капітал у банку;
б) витратити гроші негайно на поточне споживання;
в) половину грошей покласти у банк, а половину витратити;
г) неможливо визначити напевно.
58. Політекономія вивчає:
а) закономірності функціонування галузей народного господарства;
б) економічну поведінку великих за розміром фірм;
в) систему світового господарства;
г) економічні відносини між людьми у процесі суспільного виробництва.
59. Підприємництво — це:
а) вид економічної діяльності;
б) свобода вибору термінів і методів діяльності, самостійність у прийнятті рішень;
в) самостійна, ініціативна господарська діяльність громадян, спрямована на отримання
прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ризик та під особисту майнову
відповідальність чи юридичної особи — підприємства (організації);
г) власник капіталу, а також тією чи іншою мірою менеджер.
60. В індустріальній економіці переважає:
а) аграрний сектор;
б) промисловий сектор;
в) сфера послуг;
г) аграрний сектор та сфера послуг.
61. Економічні закони відображають:
а) взаємодію сил природи і суспільства;
б) відношення людей до сил природи;
в) суперечності між продуктивними силами і виробничими відносинами;
г) істотні, стійкі, такі, що повторюються причинно-наслідкові зв’язки між економічними
явищами.
62. Виробництво ефективне, якщо:
а) у ньому забезпечено використання трудових ресурсів;
б) у ньому забезпечено використання всіх ресурсів, які є в країні;
в) у ньому забезпечено використання виробничих ресурсів;
г) у ньому забезпечено використання природних ресурсів.
63. Якщо економічні проблеми вирішуються частково ринком, а частково урядом, то
ця економіка має назву:
а) ринкова;
б) командно-адміністративна;
в) змішана;
г) традиційна.

64. Яке визначення найповніше характеризує поняття «змішана економіка»?
а) наявність різних типів соціально-економічного прогресу;
б) державна власність та поєднання державних і ринкових методів регулювання;
в) приватна власність і усталені звичаєві методи регуляції;
г) корпоративна власність і комбіновані методи регулювання.
65. Якщо виробництво здійснюється в інтересах окремого індивідуума, то це:
а) колективна власність та колективне привласнення;
б) приватна власність і приватне привласнення;
в) суспільна власність і суспільне привласнення;
г) державна власність.
66. Хто може обмежувати потенційні права власника?
а) сам власник;
б) держава;
в) держава та сам власник.
г) орендар.
67. Виділіть риси, які характерні для товарного виробництва та не характерні для
натурального господарства:
а) відсутність коопераційних зв’язків з іншими господарськими структурами;
б) виробництво продуктів для обміну;
в) використання засобів виробництва;
г) повільні організаційні, технічні та технологічні зміни.
68. За 8 годин праці робочий виготовляє 8 виробів. Як зміниться величина вартості
одного виробу та всієї продукції, якщо продуктивність праці зросте у 3 рази?
а) вартість одиниці виробу зросте втричі, а вартість всієї продукції не зміниться;
б) вартість одиниці виробу зменшиться втричі, а вартість всієї продукції не зміниться;
в) вартість одиниці виробу та вартість всієї продукції не зміняться;
г) вартість одиниці виробу та всієї денної продукції зросте втричі.
69. Які функції виконують гроші під час купівлі товарів в кредит?
а) засобу обігу;
б) засобу платежу;
в) міри вартості;
г) засобу заощадження.
70. У чому полягає споживна вартість робочої сили? У здатності робітника:
а) до праці;
б) створювати корисні речі;
в) відтворювати власну вартість;
г) створювати нову вартість, більшу, ніж вартість робочої сили.
71. На ринку споживчих товарів та послуг здійснюється:
а) найм робочої сили;
б) обіг цінних паперів та валюти;
в) купівля-продаж землі;
г) купівля-продаж товарів та послуг, необхідних для задоволення потреб людини.
72. Якщо органічна будова капіталу становить с:v=5:1, а увесь авансований капітал
дорівнює 120 млн. грн., то:
а) постійний капітал 100 млн. грн., перемінний капітал 50 млн. грн.;
б) постійний капітал 20 млн. грн., перемінний капітал 100 млн. грн.;
в) постійний капітал 100 млн. грн., перемінний капітал 20 млн. грн.;
г) постійний капітал дорівнює половині перемінного.
73. Авансований капітал – це:
а) та частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва і в процесі виробництва не
змінює величини своєї вартості;
б) частина капіталу, витрачена на купівлю робочої сили;

в) частина капіталу, витрачена на придбання торгових марок;
г) увесь вкладений капітал.
74. Земельний рентний дохід – це дохід, який:
а) одержують продавці від продажу сільськогосподарської продукції з кращих земель;
б) одержують власники від продажу земель;
в) одержують власники землі від продажу сільськогосподарської продукції з кращих земель;
г) одержують власники землі за використання їхніх земель та інших природних ресурсів.
75. На ринку споживчих товарів та послуг здійснюється:
а) найм робочої сили;
б) обіг цінних паперів та валюти;
в) купівля-продаж землі;
г) купівля-продаж товарів та послуг, необхідних для задоволення потреб людини.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТЕКОНОМІЯ»
1. Вартість основного капіталу дорівнює 15 млн. грн., термін його служби 10 років.
Амортизація здійснюється пропорційним методом. Визначте щорічний розмір амортизації.
2. Земельна рента складає 30000 грн. на рік. Банківський процент – 15% річних. Чи
погодиться власник продати земельну ділянку за 180000 грн.?
3. На машинобудівному підприємстві працює 1000 робітників. Вартісний обсяг
продукції, що виробляється, становить 10 млн. грн. Визначити продуктивність праці.
4. Новостворена вартість склала 160 млрд. грн., витрати на робочу силу – 60 млрд.
грн. Чому дорівнює норма додаткової вартості?
5. Заробітна плата за день складає 100 у. од., тривалість робочого дня – 8 годин. Як
зміниться ціна 1 години праці: а) якщо робочий день збільшиться до 9 годин, а почасова
заробітна плата – до 140 у. од.?
6. Власний капітал банку – 400 млн. грн., залучений – 700 млн. грн., сума наданого
кредиту – 800 млн. грн., процент по кредиту – 10%. Виплати за депозитами складають 56
млн. грн. Треба визначити норму банківського прибутку.
7. Норма прибутку становить 10%. Величина авансованого капіталу – 2 млн. грн.
Визначте розмір прибутку.
8. Номінальна вартість акції – 245 грн., прибутковість акції – 5%, норма банківського
процента – 4%. Визначте курс акції.
9. Яку ренту приносила ділянка землі, продана за 200 тис. грн., якщо банківський
процент на той час складав 15%?
10. Побудуйте криву виробничих можливостей умовної країни за наступними даними:
Вид продукція

А

Б

В

Г

Д

Гелікоптери, тис. шт.

0

2

4

6

8

Кавоварки, млн. шт.

30

27

21

12

0

1) Чи може економіка країни виробити 5 тис. шт. гелікоптерів і 22 млн. шт. кавоварок?
2) Чи може економіка країни виробити 6 тис. шт. гелікоптерів і 7 млн. шт. кавоварок?
11. Підприємець авансував змінний капітал у розмірі 2 млн. грн. Визначте масу
отриманої ним додаткової вартості, якщо m`= 200 %.
12. Вартість виробничих споруд – 200 тис. грн., машин та обладнання – 700 тис. грн.,
транспортних засобів – 100 тис. грн. Розрахуйте річну суму амортизаційних відрахувань,
якщо відомо, що середній термін служби перерахованих частин основного капіталу
становить відповідно 25, 15 та 5 років.

13. Фермер вирощує на своїй ділянці огірки. Щорічно врожай протягом декількох
років становить 70 тонн. Ціна на огірки тримається з року в рік на рівні 900 гривень за
тонну. За якою ціною фермеру є сенс продати землю, якщо витрати на виробництво те
реалізацію огірків становлять 30000 грн. за рік, а річна ставка банківського процента
дорівнює 10%?
14. Скільки потрібно мати грошей в обігу за умови, що річний обсяг продажів складає
40 млрд. гр. од., а гривня обслуговує за рік п’ять товарних угод.
15. Рента збільшилась з 6000 до 9000 гр. од., а норма процента за цей же час
знизилась з 5 до 2%. Як змінилась ціна землі?
16. Вартість основного капіталу дорівнює 20 млн. грн., термін його служби 10 років.
Амортизація здійснюється пропорційним методом. Визначте щорічний розмір амортизації.
17. Земельна рента складає 30000 гр. од. на рік. Банківський процент – 15% річних. Чи
погодиться власник продати земельну ділянку за 320000 гр. од.?
18. На машинобудівному підприємстві працює 500 робітників. Вартісний обсяг
продукції, що виробляється, становить 4 млн. грн. Визначити продуктивність праці.
19. Новостворена вартість склала 150 млрд. грн., витрати на робочу силу – 50 млрд.
грн. Чому дорівнює норма додаткової вартості?
20. Заробітна плата за день складає 300 гр. од., тривалість робочого дня – 8 годин. Як
зміниться ціна 1 години праці: а) якщо робочий день збільшиться до 9 годин, а почасова
заробітна плата – до 340 гр. од.?

