Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Дніпровська академія неперервної освіти
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. 01 грудня 2019 року.
9 Клас

Тести (за кожну правильну відповідь можна отримати 1 бал)
1. Товар, що має високу альтернативну вартість, як правило:
а. є дефіцитним;
б. має високу ціну;
в. має низьку ціну;
г. погано продається і призводить до затоварення.
2. Ресурсами не є:
а.
продукти харчування;
б.
корисні копалини;
в.
кваліфіковані працівники;
г.
лабораторні прилади.
3. Крива виробничих можливостей демонструє все перераховане, крім:
а. необхідності вибору;
б. проблеми обмеженості ресурсів;
в. цін товарів та послуг;
г. альтернативної вартості.
4. Спеціалізація:
а.
підвищує продуктивність праці;
б.
знижує продуктивність праці;
в.
не впливає на продуктивність праці;
г.
заважає обміну.
5. Власник має право:
а.
володіти, користуватися, але не розпоряджатися об'єктом власності;
б.
користуватися і розпоряджатися об'єктом власності;
в.
володіти, користуватися і розпоряджатися об'єктом власності;
г.
володіти, але не користуватися об'єктом власності.
6. Спеціалізація в розвитку суспільного виробництва призвела:
а.
до зниження загального рівня потреб;
б.
до того, що товару стали виробляти більше, ніж у ньому існує суспільна потреба;
в.
до виникнення грошей;
г.
до зростання трудомісткості виробництва.
7. Згідно із законом попиту:
а.
коли ціни падають, величина попиту зростає, і навпаки;
б.
коли ціни падають, величина попиту зменшується, і навпаки;
в.
коли ціни падають, попит зростає;
г.
коли ціни падають, попит зростає, і навпаки.
8. Споживач готовий купити третій кілограм яблук за умови, що продавець уцінить
його. Це приклад дії:
а.
закону пропозиції;
б.
ефекту доходу;
в.
ефекту заміщення;
г.
закону спадної граничної корисності.
9. Що Ви вважаєте раціональним вибором?
а.
Вибір, який Ви зробили за допомогою математичних розрахунків, комп’ютерного
моделювання.
б.
Вибір, внаслідок якого Ви досягли своєї мети.
в.
Вибір, внаслідок якого Ви втрачаєте менше у порівнянні з тим, що отримуєте.

г.
Вибір, внаслідок якого зберігається навколишнє середовище.
10. Економіка є ефективною, якщо в ній досягнута:
а. повна зайнятість виробничих ресурсів;
б. ситуація, коли виробництво знаходиться над кривою виробничих можливостей;
в. повна зайнятість капітальних ресурсів;
г. не діє закон спадної віддачі.
11. Коли кількість покупців на ринку змінюється, то за інших рівних умов:
а.
індивідуальні криві попиту, і ринкова крива попиту зсуваються;
б.
індивідуальні криві попиту змінюються, але крива ринкового попиту залишається
без змін;
в.
криві індивідуального попиту залишаються без змін, але крива ринкового
попиту зсувається;
г.
не спостерігається ніяких змін в жодному типі кривих.
12. Укажіть, про що свідчить закон спадної граничної корисності благ.
а.
Споживач керується своєю суб'єктивною оцінкою невідкладності задоволення тієї
або іншої потреби;
б.
Із збільшенням кількості товару, який споживається, оцінка кожної
додаткової одиниці блага зменшуватиметься;
в.
Із збільшенням кількості товару, який споживається, оцінка кожної додаткової
одиниці блага збільшуватиметься;
г.
Після досягнення рівня повного насичення оцінка кожної додаткової одиниці блага
зменшуватиметься.
13. В умовах ринкової економіки проблема «Що виробляти?»:
а.
може стояти тільки перед приватним підприємцем, але не перед суспільством;
б.
може розглядатися як проблема вибору альтернативи на кривій виробничих
можливостей;
в.
виникає тільки в умовах гострого дефіциту ресурсів;
г.
ефективно зважується тільки в умовах державного регулювання.
14. 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.
15. Проста модель кругообігу ресурсів, продуктів, доходу ілюструє:
а.
процес формування ринкових цін;
б.
взаємодію факторів економічного росту;
в.
взаємодію між Центральним банком, комерційними банками і тими, хто бере в
банків гроші в кредит;
г.
взаємозв'язок основних економічних суб'єктів.
16. В економічній системі домогосподарства виступають:
а.
як продавці на ринку товарів і на ринку ресурсів;
б.
як продавці на ринку товарів і як покупці на ринку ресурсів;
в.
як продавці на ринку ресурсів і як покупці на ринку товарів;
г.
як покупці на ринку товарів і на ринку ресурсів.

17. У схемі ринкового кругообігу плата сім’єю за транспортні послуги виражає
спрямування (рух):
а.
грошових потоків від домогосподарств до ринку ресурсів;
б. грошових потоків від домогосподарств до ринку товарів та послуг;
в. грошових потоків від фірм до ринку товарів та послуг;
г.
грошових потоків від домогосподарств безпосередньо до держави.
18. Підвищення продуктивності праці може не супроводжуватися зсувом кривої
виробничих можливостей, якщо:
а.
зросте кількість використовуваного капіталу;
б.
зменшується кількість працівників;
в.
зросте чисельність населення;
г.
скорочується заробітна плата.
19. Кількість паперових грошей, необхідних для обігу, в разі пришвидшення обігу
грошової одиниці та за інших рівних умов…
а.
збільшиться;
б.
зменшиться;
в.
не станеться жодних змін;
г.
може і зменшитися, і збільшитися.
20. Керуючись питанням «Для кого виробляти?», підприємці повинні враховувати в
першу чергу:
а.
тенденції моди і зміст реклами;
б.
зміни у статево-віковій структурі населення та національні традиції;
в.
динаміку грошових доходів споживачів;
г.
зміни у кількості населення, сальдо міграції.

Теоретичні питання
(за кожну правильну відповідь можна отримати 20 балів)
Розкрийте відмінності між індивідуальними та суспільними благами. Чи можуть
існувати суспільні антиблага? Відповідь обґрунтуйте.
Чисте індивідуальне благо - це таке благо, кожна виготовлена одиниця якого може бути
оцінена і продана в користування кожному конкретному споживачеві. Таким чином,
кожна продана одиниця такого блага приносить користь тільки його покупцеві і не може
бути використана безкоштовно ким-небудь ще. Так, наприклад, людина, що мучиться
спрагою, купує банку пепсі-коли і, випиваючи її, одноособово насолоджується смаком
цього напою. Заплативши гроші за банку пепсі-коли, така особа отримує виняткове право
на використання цього блага. І ніхто інший не зможе скористатися цією банкою пепсіколи, щоб отримати від неї задоволення. Кажучи економічною мовою, купівля чистого
індивідуального блага не призводить до виникнення позитивного зовнішнього ефекту.
(5 балів).
Отже, індивідуальні блага характеризуються такими рисами: «принципом
подільності», бо їх можна продати окремому споживачеві; «принципом виключення», що
означає вилучення з їхнього споживання людей, які не можуть або не хочуть заплатити за
ці блага; «принципом конкурентності», бо споживачі конкурують між собою за право
користування благом, оскільки з кожною спожитою одиницею їх кількість зменшується.

Ці блага виготовляються в основному в бізнес-секторі, система ринків і цін чудово
обслуговує виробництво, обмін і споживання індивідуальних благ, за право їх споживати
люди сплачують індивідуально.
Суспільне благо характеризується такими ознаками:
– невиключність – неможливо позбавити споживача користуватися даним благом, навіть
за його власним бажанням;
– неподільність – індивід не може сам вибрати обсяг споживання блага;
– неконкурентність – із збільшенням числа споживачів блага рівень споживання кожного з
них не зменшується.
Якщо благо володіє всіма трьома властивостями, то воно називається суспільним благом.
Відзначимо, що чисто суспільних благ надзвичайно мало. (5 балів).
Традиційним прикладом суспільного блага є маяк. Не можливо виключити зі
споживання тих, хто не заплатив за дане благо. Споживачі отримують вигоди від чисто
суспільного блага незалежно від того, платять вони за нього чи ні. Та назвати
безкоштовними їх не можна. За них сплачують усі члени суспільства. Так як суспільні
блага неподільні, то вони не цікаві для ринку. Тому забезпечення ними часто здійснюється
державою, а витрати на їх виробництво фінансуються за рахунок податків. (5 балів).
Антиблаго - товар або послуга, яка має негативну корисність для споживача. Антиблаго –
це те, що люди (у нормальному стані) не хотіли б привласнити, що вони вважають
шкідливим. Окрім суспільних благ існують ще і суспільні "антиблага" - суспільні блага,
які рівномірно накладають витрати на групу людей. Це небажані побічні продукти
виробництва або споживання: тепличний ефект, при якому згорання корисних копалин
загрожує глобальною зміною клімату; забруднення повітря, води і грунтів відходами
хімічної промисловості, виробництвом енергії або використанням автомобілів; кислотні
дощі; радіоактивні викиди із-за випробувань ядерної зброї; руйнування озонового шару.
Бідність також є антиблаго: вона служить джерелом соціальної нестабільності, приводить
до великих втрат в суспільстві. Це також - міжнародний тероризм, злочинність,
наркобізнес, нелегальна економічна діяльність з використанням міжнародних схем
переказу грошей. Корупцію також можна розглядати як «суспільне антиблаго» —
антиблаго, що породжує негативні зовнішні ефекти, коли збитки завдаються всім членам
суспільства. (5 балів).

Розкрийте сутність та шляхи реалізації соціальної відповідальності бізнесу в
ринковій економіці. Поясніть, інтереси
яких економічних суб’єктів вона
задовольняє.
Соціальна відповідальність бізнесу в ринковій економіці передбачає, що приватні
компанії в своїй діяльності керуються не лише власними економічними інтересами, але й
суспільними інтересами та вимогами стійкого розвитку, а саме вони:

орієнтуються у своїй діяльності на визнані на національному та
міжнародному рівнях права людини;

дотримуються певних стандартів праці (визнають право працівників на
створення асоціацій і ведення колективних переговорів, сприяють дотриманню норм
охорони праці, забороні дитячої праці, скасуванню всіх форм примусової праці та всіх
форм дискримінації у сфері зайнятості й професійної кваліфікації);

відповідально ставляться до проблем навколишнього середовища, сприяють
розвитку та поширенню природоохоронних та ресурсозберігаючих технологій;

протидіють корупції (хабарництву, зловживанню посадовим становищем,
перевищенню владних повноважень, розкраданню державного або колективного майна,
нецільовому використанню бюджетних коштів тощо). (10 балів).

Основні шляхи реалізації соціальної відповідальності бізнесу:

компанії здійснюють свою виробничу та комерційну діяльність із
врахуванням соціальних, етичних або екологічних норм та стандартів (розробляють
стратегію розвитку, політику зайнятості, здійснюють вибір технологій, продуктів,
ресурсів, партнерів тощо);

компанії здійснюють соціальні інвестиції, доброчинні заходи з метою
підтримки соціально-економічних проектів національного, регіонального та місцевого
розвитку.
Соціально відповідальна поведінка бізнесу в ринковій економіці задовольняє інтереси
споживачів, найманих робітників, суспільства в цілому. Водночас вона відповідає
інтересам приватних компаній в їх традиційному розумінні, оскільки забезпечує їм
комерційних успіх та стійкий розвиток. Це можливо за умов:

співпадання інтересів компаній та суспільства (інвестиції в людський капітал,
створення соціальної інфраструктури);

намагання поєднати інтереси компанії з інтересами суспільства (компанія
пов’язує просування на ринок своєї продукції з доброчинними заходами, відраховуючи на
ці цілі частину виручки);

прагнення попередити загострення суперечностей інтересів бізнесу та
суспільства (акції протесту, бойкоти, судові позови), що в кінцевому випадку обертається
матеріальним виграшем внаслідок збільшення обсягів продажу, проникнення на нові
ринки, покращання іміджу компанії тощо. (10 балів).

Задачі
(за кожну правильне розв’язання можна отримати 20 балів)
Задача 1. Весь свій бюджет споживач витрачає на придбання лише двох товарів, при
цьому одиницю першого товару він завжди готовий замінити на дві одиниці другого
товару. Перший товар продається за ціною 20 грн за одиницю, а другий – за ціною 5 грн за
одиницю. Доход споживача складає 300 грн за день. Який щоденний набір першого та
другого товарів є найкращим для даного споживача?
Розв’язання:
MRS = MU1/ MU2=2
MU1 = x
MU2=0,5x
(5 балів).
MU1/Р1 = х/20
MU2/Р2 = 0,5x/5 = х/10
(5 балів).
Таким чином, відношення граничної корисності першого товару до його ціни завжди буде
меншим, ніж відношення граничної корисності другого товару до ціни другого товару.
Тож споживач не буде купувати перший товар, а весь дохід витрачатиме на придбання
другого товару. (5 балів).
Якщо його щоденний дохід становитиме 300 грн, то він купуватиме 0 одиниць першого
товару і 60 одиниць другого товару. (5 балів).

Задача 2. Пенсіонер з Петриківки Іван Степанович розписує глиняні глечики в продає їх
автотуристам кожної неділі на ярмарку, що виникає стихійно поблизу автотраси. Його
продуктивність праці зменшується протягом робочого дня. Так, для розпису перших двох
глечиків йому потрібно по 30 хвилин на кожен, наступні два вимагають вже по годині на
кожен, наступні два – по 90 хвилин. Ще два глечика Іван Степанович може розписати,

витрачаючи аж по 2 години на кожен. Робочий день пенсіонера триває не більше 10 годин
на добу, але він також працює і по суботах. Таким чином, за день він може розписати не
більше 8 глиняних глечиків. Для обробки кожного з них потрібні сировина та матеріали на
суму 15 грн. Іван Степанович може також шити взуття – замовників багато. Його
продуктивність праці в цьому виді діяльності не змінюється протягом робочого дня. Після
відшкодування усіх витрат по виробництву взуття у нього після продажу залишаються
гроші у розрахунку 60 грн. за годину роботи. Таким чином, Іван Степанович може як
виробляти глиняні глечики, так і шити взуття протягом 10-годинного робочого дня;
обидва види діяльності йому подобаються однаково. У неділю він може продати скільки
завгодно глечиків за ціною 84 грн. за глечик. Скільки глечиків він повинен виробити за
тиждень і продати, якщо має на меті максимізацію прибутку?
Розв’язання:
Прибуток від виробництва та продажу одного глечика дорівнює 84-15=69 грн
Години
Прибуток від виробництва глечиків
Прибуток від пошиття взуття
роботи
Перша
69 грн х 2 = 138 грн 2 глечика за 1 годину
60 грн
Друга
69 грн
1 глечик за 1 годину
60 грн
Третя
69 грн
1 глечик за 1 годину
60 грн
Четверта
0 грн
60 грн
П’ята
69 грн
2 глечика за 3 години
60 грн
Шоста
69 грн
60 грн
Сьома
0 грн
60 грн
Восьма
69 грн
1 глечик за 2 години
60 грн
Дев’ята
0 грн
60 грн
Десята
69 грн
1 глечик за 2 години
60 грн
(5 балів).
Перші три години виробництва глечиків принесуть прибутку на суму 276 грн, в той час
як перші три години пошиття взуття принесуть прибутку лише 180 грн. Але четверта,
п’ята, шоста, сьома, восьма, дев’ята та десята години виробництва глечиків разом
принесуть також 276 грн прибутку, в той час як пошиття взуття протягом цього часу
принесе 420 грн прибутку. (5 балів).
Тому для максимізації прибутку варто виробляти 4 глечика за день, а решту робочого часу
шити взуття. (5 балів).
Оскільки пенсіонер працює 6 днів на тиждень, то для максимізації прибутку необхідно
виробляти 24 глиняних глечики за тиждень. (5 балів).

