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Рівні. Зміст завдання. Критерії оцінювання
Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання
Зміст завдань: Обрати правильну відповідь.
Критерії оцінювання: За кожне правильно виконане завдання виставляється 2 бали
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2.

3.

4.

5.

6.

Економічні блага – це:
а) засіб задоволення людських потреб;
б) тільки ті блага, для виробництва яких потрібні унікальні ресурси;
в) все те, що використовується суспільством в необмеженій кількості;
г) обмежені блага, для виробництва використовуються обмежені ресурси;
д) немає вірної відповіді.
Крива виробничих можливостей:
а) об’єднує точки, що характеризують випуск, при якому задіяні всі ресурси
суспільства;
б) об’єднує точки, в кожній з яких досягається максимально можливий випуск одного
з вироблених в даному суспільстві благ;
в) ілюструє закон зростаючих альтернативних витрат;
г) всі вірні відповіді.
Відповідно до підходу Е. Слуцького для раціонального споживача при зміні ціни
одного з благ його реальний дохід не зміниться, якщо:
а) не зміниться номінальний дохід;
б) не зміниться величина загальної корисності;
в) не зміниться набір благ, який був оптимальним при попередніх цінах;
г) не зміниться співвідношення цін товарів, але зміниться номінальний дохід.
До «провалів» ринку належить:
а) наявність монополій;
б) зовнішні ефекти;
в) суспільні блага;
г) всі відповіді вірні.
Моральний ризик – це:
а) прояв асиметрії інформації
б) поведінка індивіда, який свідомо збільшує імовірність можливого збитку в надії,
що збитки будуть повністю покриті страховою компанією
в) ризик, пов’язаний з діями однієї зі сторін, що бере участь в угоді
г) всі відповіді вірні
До властивості чисто суспільних благ належить:
а) невисока плата за користування;

б) винятковість у споживанні;
в) невибірковість у споживанні;
г) максимальна інформованість суспільства про це благо.
7. Інтерналізація зовнішніх ефектів можлива у всіх випадках за винятком:
а) шляхом визначення прав власності на зовнішні ефекти;
б) шляхом оподаткування;
в) шляхом встановлення системи допустимих обмежень на обсяги зовнішніх ефектів;
г) шляхом усунення зовнішнього ефекту.
8. До способів зниження ризику належить:
а) диверсифікація;
б) об’єднання ризику;
в) розподіл ризику;
г) пошук інформації;
д) всі відповіді вірні.
9. Якщо споживачі очікують зниження ціни на даний товар, то на ринку цього товару:
а) рівноважна ціна і рівноважна кількість залишаться без змін;
б) зменшаться і рівноважна ціна, і рівноважна кількість;
в) збільшаться рівноважна ціна і рівноважна кількість;
г) рівноважна ціна підвищиться при скороченні рівноважної кількості.
10. Рівновага на ринку певного товару буде нестійкою, якщо:
а) кут нахилу кривої попиту менше кута нахилу кривої пропозиції;
б) кут нахилу кривої попиту дорівнює куту нахилу кривої пропозиції;
в) рано чи пізно будь-який ринок характеризується стійкою рівновагою;
г) немає правильної відповіді.
Другий рівень – завдання з короткою відповіддю
Зміст завдань: дати коротку відповідь на запитання.
Критерії оцінювання: Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав
вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. За кожне правильно виконане завдання
виставляється 5 балів

1.
2.

Чи може суспільство за умови від’ємних зовнішніх ефектів мати нульовий рівень
забруднення?
Чи може карта ізоквант відображати технічний прогрес? Як еластичність заміни
відображається на карті ізоквант?

Третій рівень
Зміст завдань: Розв’язати задачу, пояснити одержані результати, записати формули, розрахунки та одиниці
виміру.

Функція корисності індивіда: U = х2, де х – сума грошей; U – корисність від володіння
даною сумою грошей. Відомо, що з ймовірністю 0,4 він може отримати 9 тис. грн., в
іншому випадку – 17 тис. грн. Визначити суму грошей, при отриманні якої індивід не буде
брати участь в даній грі.
Критерії оцінювання: За правильно виконане завдання виставляється 20 балів

50
балів
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