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11 клас 
 

Тестові завдання (кожне завдання оцінюється в один бал) 
1.Якщо зростають реальні доходи споживачів, то діє: 
а) ефект заміщення; б) ефект масштабу; в) ефект доходу;   г) ефект споживання.  
2.Якщо при зменшенні ціни на товар на 3% попит зростає на 6%, то такий попит є: 
а) еластичним; б) абсолютно нееластичним; в) абсолютно еластичним; г) 
нееластичним. 
3.Зміна ситуації на ринку починається із зміною: 
а) попиту; б) пропозиції; в) ціни; г) технології. 
4. Що з наведеного не є елементом інфраструктури сучасного ринку: 
а) пенсійні фонди;  б) біржі праці;  в) страхові компанії;  г) уряд. 
5. Центральними суб'єктами мікроекономічного аналізу є: 
а) підприємства та банки;  б) наймані робітники та підприємці;  в) споживач і фірма; 
г) ринки товарів і ресурсів. 
6. Попит на молоко менш еластичний за ціною, ніж попит на кефір: 
а) якщо відсутня конкуренція з боку іноземних виробників;  б) ніколи;  в) дуже 
рідко;              г) найчастіше. 
7. На думку Дж. М. Кейнса до неокласиків слід віднести всіх тих, хто погоджується 
із законом? 
а) Сміта;  б) Сея;  в) Рікардо;  г) Маршалла. 
8. Причиною зміщення кривої сукупної пропозиції вправо може бути: 
а) зростання цін на ресурси;  в) зменшення податків;  б) наявність монополії; г) 
зменшення субсидій. 
9. Яке з наступних тверджень є невірним? 
а) Кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів; б) Всі точки 
на кривій байдужості означають однаковий рівень корисності; в) Всі точки на 
бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності; г) Кожна точка на 
бюджетній лінії означає комбінацію двох товарів.   
10. Пропозиція якого із наступних товарів найбільш еластична за ціною? 
а) пшениці; б) чорних металів; в) годинників; г)  м’яса. 
11. Якщо два товари є взаємозамінними, то зростання ціни на перший з них викличе: 
а) падіння попиту на інший; б) зростання попиту на інший; в) збільшення величини 
попиту на інший; г) зменшення величини попиту на інший. 
12.Гранична корисність товару А дорівнює 100. Ціна товару А дорівнює 10, ціна 
товару В дорівнює 5.  Гранична корисність товару В у рівновазі дорівнює:   а) 1/2; б) 
20;  в) 50; г) 10. 
13. Граничні витрати це… 
а) додаткові витрати, пов’язані із збільшенням обсягів виробів виробництва;    б) 
додаткові витрати виробника, пов’язані з підвищенням цін на природні ресурси та 
енергоносії; в)  приріст витрат, пов'язаний із випуском додаткової одиниці 
продукції; г) приріст витрат, пов'язаний із зменшенням ефективності виробничих 
ресурсів. 

14.  Якщо в ринковому кругообігу величина грошової маси (за інших рівних умов) 
збільшується на 7%, то це призведе до того, що:  
а) ціни зменшаться на 7%; б) ціни  зростуть більш ніж на 7%; в) інфляція  складе 
7%;                   г) інфляція зменшиться на 7%. 
15. Бізнесмен взяв у банку кредит розміром 100 тис. грн. під 20% річних терміном на 2 
роки. Яку суму він повинен сплатити банку? 
а) 40 тис. грн.; б) 140 тис. грн.; в) 144 тис. грн.;  г) 200 тис. грн. 
16. Визначте обсяг пропозиції цукерок в кілограмах, якщо функція пропозиції 
задана рівнянням QS=12Р-8, а ціна дорівнює 2,5 грн. за кг: 
А) 30 кг; Б) 22 кг; В) 12 кг; Г) 8 кг. 
17.Об'єктом дослідження мікроекономіки є: 
а) загальна корисність; б) податкові канікули; в) зовнішньоторговельний баланс; г) 
рівень інфляції; д) фіскальна політика. 
18.Економічним символом “загальної корисності ” є:   а) U б) ТU в) МU д) АС 
19.В якій країні існує командна економічна система: 
 а) Південна Корея  б) Китай  в) Оман г) Північна Корея 
20.Цінова дискримінація можлива тільки на ринку:   
а) олігополії б) монополії  в) поліпонії  г) олігопсонії  
 
Творчі завдання (кожне завдання оцінюється в десять балів) 
1. Чи існує залежність між граничними витратами та постійними витратами 
фірми у короткостроковому періоді? Доведіть свою думку.   
2. Визначте, правильним чи неправильним є твердження: «Якщо в суспільстві 
обсяг економічних ресурсів збільшився, то буде виготовлено більше товарів і 
послуг». Обґрунтуйте свою відповідь. 
 

Термін (правильне визначення оцінюється у п’ять балів)     
Безробіття – це… 
 

Завдання практичного туру (кожне завдання оцінюється в десять балів) 
1. Функція попиту на товар представлена рівнянням QD = 400 – Р, а функція 
пропозиції — рівнянням QS = 4Р – 50.   Визначити: 1) параметри точки рівноваги; 2) 
розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановлює ціну на даний товар, що 
дорівнює: а) 85 грн.; б) 100 грн.; в) побудувати відповідні графіки. 
2. Використовуючи дані наведеної таблиці, визначте двома методами валовий 
внутрішній продукт і національний дохід. 

 

Максимальна кількість балів – 65. Час на виконання роботи – 2,5 години. Початок роботи - 1000 


