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9 клас
Тестові завдання (кожне завдання оцінюється в один бал)
1. Крива виробничих можливостей демонструє все перераховане, крім:
а) необхідності вибору; б) цін товарів та послуг; в) проблеми обмеженості ресурсів;
г) альтернативної вартості.
2. Який варіант перелічує ресурси в послідовності: капітальні, трудові, природні:
а) земля, добрива, трактор; б) верстат, робітник, нафта; в) вода, швачка, станок; г) кам’яне
вугілля, шахтар, гроші.
3. Що не відноситься до інвестиційних благ:
а) послуги банків; б) гребля; в) машина; г) послуги метрополітену.
4.Слово „попит ” слід замінити виразом „обсяг попиту ” в твердженні:
а) фінансова криза викликала паніку серед нафтопереробних компаній, що підвищило попит
та ціни на нафту; б) очікування інфляції призвело до підвищення попиту на нафту; в) в
результаті підвищення цін на нафту країнами ОПЕК попит на неї зменшився; г) зменшення
кількості автобусів на маршрутах деякого міста привело до зменшення попиту на нафту.
5. Що Ви вважаєте раціональним вибором?
а) Вибір, який ви зробили після всебічного обміркування; б) Вибір, який ви зробили за
допомогою математичних розрахунків, комп’ютерного моделювання; в) Вибір, внаслідок
якого ви досягли своєї мети; г) Вибір, внаслідок якого ви втрачаєте менше у порівнянні з
тим, що отримуєте.
6. 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.
7. Купівельна спроможність грошей в умовах інфляції:
а) зменшується; б) збільшується; в) не знає змін; г) може як збільшуватися, так і
зменшуватися.
8. 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.
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. Що з наведеного не є елементом інфраструктури сучасного ринку:
а) пенсійні фонди; б) біржі праці; в) страхові компанії; г) уряд.
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.
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.
У ринковій економіці на запитання, які товари і послуги повинні вироблятися,
в кінцевому випадку вирішують споживачі. Обґрунтуйте відповідь.
2.
Проілюструйте на моделі КВМ економічне зростання і наведіть чинники, які
можуть його викликати.

Термін (правильне визначення оцінюється у п’ять балів)
Пропозиція – 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.
На дискотеці Ви можете придбати «Пепсі-колу» та «Ред Булл», при цьому
більше 5 склянок Вам не випити. Ви оцінюєте для себе корисність цих напоїв так, як
це представлено в наведеній таблиці. Що ви будете пити і в якій кількості,
максимізуючи корисність?
Кількість напоїв
(склянок)
1
2
3
4
5
6

Загальна корисність (в умовних одиницях)
«Пепсі-кола»
«Ред Булл»
15
10
28
19
38
25
46
28
51
30
55
31

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

