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Теоретична частина 
 
Дайте письмову відповідь на теоретичні питання: 
 

1. Економічні категорії та закони. Систематизація економічних законів. 
2. Альтернативні теорії вартості (теорія трудової вартості, теорія факторів виробництва, 

теорія граничної корисності, теорія попиту і пропозиції).  
 
Дайте правильну відповідь: 
 

1. Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом 
багатства нації? 
а) фізіократія; 
б) меркантилізм; 

в) класична політекономія; 
г) кейнсіанство. 

2. Монополістична конкуренція: 
а) багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних 
властивостей; 
б) домінування на ринку обмеженої кількості виробників; 
в) наявність на ринку єдиного виробника; 
г) домінування на ринку певного виробника. 

3. Закон попиту характеризує: 
а) обернену залежність ціни товару від величини попиту; 
б) пряму залежність величини попиту від ціни товару; 
в) обернену залежність величини попиту від ціни товару; 
г) пряму залежність ціни товару від величини попиту. 

4. У період прискореної інфляції ставка відсотку:  
а) падає, тому що падає ціна грошей; 
б) падає, тому що падає рівень зайнятості; 
в) росте, так як ціна грошей падає; 
г) росте, так як падає рівень зайнятості; 
д) не змінюється. 



5. Величина чистого внутрішнього продукту (ЧВП) може бути отримана шляхом: 
а) коригування ВВП із урахуванням амортизації; 
б) вирахуванням податків на прибутки корпорацій із величини НД; 
в) вирахуванням непрямих податків з бізнесу із величини НД; 
г) вирахування трансфертних платежів із НД. 

 
 

Практична частина 
 
За даним таблиці: 
 

Величина попиту на протязі 
тижня, од. продукції 

Ціна за од. 
продукції, грн 

Загальні 
витрати, грн εр

д Оцінки εр
д 

150 
250 
400 
470 

4 
3 
4 

1,5 

   

Визначити: 
а) загальні витрати; 
б) коефіцієнт еластичності попиту за ціною (εрд); 
в) здійснити оцінку εрд.  та надати обґрунтовані висновки. 
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