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Вступ 

Серед різноманітних форм і методів роботи з обдарованими учнями 

провідне місце займають предметні олімпіади, зокрема з економіки. Вони 

дозволяють перевірити не тільки економічні знання і вміння, але й логічне 

мислення учня, його загальну ерудицію і творчий потенціал, здатність 

аналізувати будь-яку сучасну проблему, що містить економічні аспекти. У 

рецензованому рукопису значна увага приділяється олімпіадним завданням з 

економіки. 

Інформаційно-аналітичний бюлетень з економіки має логічно вибудувану 

структуру, включає нормативні та аналітичні матеріали з питань проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки (накази, листи, методичні 

рекомендації); матеріали щодо завершальних етапів олімпіад (інформаційно-

аналітичні звіти, відомості про вчителів, учні яких стали переможцями ІІІ етапу 

олімпіади).  

Бюлетень містить завдання та відповіді ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з економіки 2014-2015 навчального року. 

Олімпіадні завдання з економіки різноманітні за змістом і формою. 

Відповіді на проблемні творчі завдання (2 запитання)  виявляють в учнів 

уміння порівнювати, аналізувати, зіставляти, пояснювати характер і причини 

виникнення економічних явищ, робити висновки та узагальнювати побачене. 

Тестові завдання ІІ (20 тестів) та ІІІ (30 тестів) етапів олімпіади 

спрямовані на перевірку знань учнями основних економічних законів, понять, 

принципів. Завдання складені за рекомендаціями Міністерства освіти і науки 

України. 

 Виконуючи практичні завдання (3 задачі) учні показують як можна 

застосовувати набуті знання для аналізу певних економічних ситуацій, 

економічних моделей, робити відповідні обчислення, наводити аргументи і 

пояснення. До тестів і практичних завдань ІІ етапу подані відповіді.  

Зміст бюлетеня надає можливості широкого ознайомлення освітян та 

батьківської громадськості Сумщини з досягненнями учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів області з економіки, проведення паралелей між 

досягненнями школярів міст та районів Сумської області 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
м. Київ 

від 08 серпня 2014 року        № 918 
 
Про проведення Всеукраїнських  
учнівських олімпіад і турнірів 
з навчальних предметів  
у 2014/2015 навчальному році 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки 
України від 13.01.2014 № 31 "Про затвердження графіків проведення ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015-2019 роки 
та конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд 
учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних 
предметів на 2014-2019 роки" (зі змінами), з метою пошуку, підтримки та 
розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді,  

 
НАКАЗУЮ: 

1. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, 
департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – органи управління 
освітою) забезпечити проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
української мови та літератури, іноземних мов (англійської, німецької, 
французької), історії, математики, біології, географії, астрономії, фізики, хімії, 
екології, інформатики: І етап – у жовтні 2014 року, ІІ етап – у листопаді-грудні 
2014 року, ІІІ етап – у січні-лютому 2015 року. 
2. Затвердити рейтинги учнівських команд IV етапу відповідних Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів (додаються). 
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (в.о. директора 
Завалевський Ю.І. 

3.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі – 
Всеукраїнські олімпіади) та Всеукраїнських турнірів з навчальних предметів 
(далі – Всеукраїнські турніри) у 2014/2015 навчальному році. 

3.2. Забезпечити організацію та координацію проведення ІV етапу 
Всеукраїнських олімпіад у 2014/2015 навчальному році згідно з  додатком 1. 
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3.3. Cформувати кількісний склад команд ІV етапу відповідних 
Всеукраїнських олімпіад у 2014/2015 навчальному році згідно з рейтингами, 
затвердженими п. 2 наказу. 

3.4. Провести фінальний етап Всеукраїнських турнірів у 2014/2015 
навчальному році згідно з додатком 2. 
4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) 
забезпечити загальне керівництво Всеукраїнськими олімпіадами та 
Всеукраїнськими турнірами у 2014/2015 навчальному році. 
5. Органам управління освітою подати до Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36): 

5.1. До 12 вересня 2014 р. – пропозиції щодо персонального складу журі 
фінального етапу Всеукраїнських турнірів юних фізиків, хіміків, математиків, 
винахідників і раціоналізаторів, біологів, правознавців, географів, економістів, 
інформатиків. 

5.2. До 14 листопада 2014 р. – пропозиції щодо персонального складу журі 
ІV етапу Всеукраїнських олімпіад і фінального етапу Всеукраїнських турнірів 
юних істориків, юних журналістів. 

5.3. До 05 березня 2015 р. – звіти про проведення і завдання ІІІ етапу 
Всеукраїнських олімпіад та заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнських 
олімпіад у 2014/2015 навчальному році. 
6. Органам управління освітою областей, у яких згідно з підпунктами 3.2, 3.4 
пункту 2 (додатки 1 та 2) цього наказу планується проведення ІV етапу 
Всеукраїнських олімпіад і фінального етапу Всеукраїнських турнірів у 
2014/2015 навчальному році, подати до Інституту інноваційних технологій і 
змісту освіти пропозиції щодо програм і складу оргкомітетів відповідних 
змагань у строки, зазначені у підпунктах 5.1, 5.2 пункту 5 цього наказу. 
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Полянського П. Б. 
 
 

Міністр          С. Квіт 
    Підпис наявний в оригіналі 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  
м. Київ 

06.03. 2015          № 248 
 
 
Про проведення ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад  
з навчальних предметів 
у 2014/2015 навчальному році 

 
          Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад 
у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу «Учитель року», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року № 95              
(зі змінами), Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, та наказів Міністерства 
освіти і науки від 13.01.2014 № 31 «Про затвердження графіків проведення IV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад на 2015–2019 роки та конкурсних 
відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для 
участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів на       
2014–2019 роки» (зі змінами), від 08.08.2014 № 918 «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 
2014/2015 навчальному році», з метою виявлення, розвитку та підтримки 
обдарованої молоді  
 
НАКАЗУЮ: 
 1. Провести IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів (далі – IV етап Всеукраїнських олімпіад) у березні-квітні 2015 року. 

2. Затвердити перелік установ (закладів), на базі яких проводитиметься 
IV етап Всеукраїнських олімпіад, що додається. 

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти                   
(Кононенко Ю. Г.) забезпечити контроль за проведенням IV етапу 
Всеукраїнських олімпіад. 

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: 
1) Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення IV етапу 

Всеукраїнських олімпіад. 
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2) Забезпечити проведення IV етапу Всеукраїнських олімпіад у межах 
затвердженого кошторису на проведення IV етапу Всеукраїнських олімпіад у 
2015 році. 

5. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської 
міської державних адміністрацій, інститутам післядипломної педагогічної 
освіти, відповідальним за організацію та проведення IV етапу Всеукраїнських 
олімпіад згідно з додатком 1 забезпечити організацію та проведення IV етапу 
Всеукраїнських олімпіад у строки, визначені додатком 2, на базі установ 
(закладів), перелік яких затверджений пунктом 2 цього наказу. 

6. Призначити:  
 1) Координаторів IV етапу Всеукраїнських олімпіад згідно з додатком 3.  

2) Експертів-консультантів IV етапу Всеукраїнських олімпіад згідно з 
додатком 4. 

7. Утворити оргкомітети і журі IV етапу Всеукраїнських олімпіад згідно з 
додатками 5–41. 
 8. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій, ректорам вищих навчальних 
закладів відрядити учасників, керівників команд, експертів-консультантів, 
членів оргкомітетів та журі IV етапу Всеукраїнських олімпіад до місць 
проведення змагань.  

9. Витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників IV етапу 
Всеукраїнських олімпіад та відрядження осіб, які їх супроводжують, покласти 
на відповідні департаменти (управління) освіти і науки, установи або окремі 
навчальні заклади, які відряджають команду або окремих учасників. 

10. Оплату відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів  
та координаторів IV етапу Всеукраїнських олімпіад здійснити за рахунок 
навчальних закладів, установ та організацій, у яких вони працюють. 

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 

Тимчасово виконуюча  
обов’язки Міністра        І.Р.Совсун  
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Сумська  обласна  державна  адміністрація 
УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 
15.08.2014     м. Суми   №  377-ОД 
Про проведення І-ІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів 
у 2014/2015 навчальному році 
 

 

 
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,  

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
22.09.2011 № 1099,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  17 листопада 
2011 року за № 1318/20056, на виконання наказу Міністерства освіти і науки 
України від 08.08.2014 № 918 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 
олімпіад і турнірів  з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році», з 
метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді 
НАКАЗУЮ: 

1. Провести І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад у жовтні – 
грудні 2014 року. 

2. Начальникам управлінь (відділів) освіти (освіти і науки, освіти, молоді та 
спорту) міських рад, міськвиконкомів, районних державних адміністрацій, 
директорам професійно-технічних навчальних закладів: 

1) Забезпечити проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з   
української мови та літератури, англійської, німецької, французької мов, історії, 
математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії, інформатики в 
жовтні 2014 року, ІІ етапу – у листопаді-грудні 2014 року. 

2) Проводити ІІ етап олімпіад одночасно на базі декількох найкращих шкіл 
сільської місцевості. 

3) Звіт про результати І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів, заявку на участь у ІІІ етапі надати до 30.12.2014 
Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (додатки 1, 2). 

3. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
(Медведєв І.А.) до 27.10.2014 року розробити і надіслати управлінням  (відділам) 
освіти (освіти і науки, освіти, молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, 
районних державних адміністрацій, директорам професійно-технічних навчальних 
закладів завдання, методичні рекомендації, графік проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

4.  Витрати на проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів віднести за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

5.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Начальник управління освіти і науки      О.І.Попова 
       Підпис наявний в оригіналі 
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Міністерство освіти і науки України 

Сумська обласна рада  
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ОСВІТИ 

 
НАКАЗ 

 
20.10.2014      м. Суми    № 73-ОД 
 
Про проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських  
олімпіад з навчальних предметів у 
2014-2015 навчальному році 
 

На виконання наказу управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації від 15.08.2014 № 377-ОД «Про проведення I-ІІ етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-               
2015 навчальному році» та з метою якісної, неупередженої підготовки й 
організованого проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів у 2014-2015 навчальному році 

 
Н А К А З У Ю :  

1. Проректору з навчально-педагогічної роботи Сумського ОІППО 
Удовиченко І.В.: 

1.1  розробити та надіслати до управлінь (відділів) освіти 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад графік проведення ІІ 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 навчальному році; 

1.2  провести інструктаж методистів навчально-методичного відділу 
післядипломної освіти інституту щодо розробки методичних рекомендацій, 
критеріїв оцінювання учнівських робіт, завдань предметних олімпіад та вимог 
з підготовки учнів; 

1.3  підготувати та надіслати листа до управлінь (відділів) освіти 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад про особливості 
проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів у 2014-2015 навчальному році; 

1.4  провести інструктивну нараду для відповідальних відділів 
(управлінь) освіти щодо особливостей проведення ІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015 навчальному році, 
зокрема, ознайомити з процедурою надсилання електронної версії завдань 
предметних олімпіад у день їх проведення на електронні адреси відділів 
(управлінь) освіти; 
1.5  надати відповідальним відділів (управлінь) освіти з проведення ІІ етапу 
олімпіад електронну версію методичних рекомендацій, критеріїв оцінювання 
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учнівських робіт, вимог щодо підготовки учнів.  
2. Методистам навчально-методичного відділу післядипломної освіти 

інституту (Голубенко Т.С., Іваненко Н.Е., Карпуша В.М., Клюніна Н.В.,  
Метейко А.В., Попов В.Д., Свєтлова Т.В., Третьякова О.В., Шерстюк Л.М.): 

2.1 розробити завдання предметних олімпіад за паралелями класів, 
відповідно до вимог Типового Положення та щодо подібного виду праць; 

2.2 забезпечити збереження конфиденційності матеріалу до моменту 
його офіційного оприлюднення; 

2.3  визнати робочим днем, відповідно до графіку, вихідний день у 
період 08.11-20.12.2014, для відповідального за свій навчальний предмет 
методиста; 

2.4 забезпечити надходження до відділів (управлінь освіти  
завданьпредметних олімпіад о 7.30 у день їх проведення, відповідно до 
графіку їх проведення; 

2.5 забезпечити зібрання, протягом наступних 30 хвилин від часу 
відправки завдань, зворотної інформації від відділів (управлінь) освіти щодо 
своєчасності їх надходження до адресату. 

3.  Начальнику редакційно-видавничого відділу інституту Крюку Ю.Є. 
забезпечити копіювання на електронні носії методичних рекомендацій, 
критеріїв оцінювання учнівських робіт, вимог щодо підготовки учнів,  для 
надання відповідальним у відділах (управліннях) освіти до моменту їх 
проведення. 

4. Начальнику відділу технічних засобів навчання інституту Хурсенку А.С. 
забезпечити роботу працівників відділу у вихідні дні на період  
08.11-20.12.2014 та створити умови для відправки о 7.30 завдань предметних 
олімпіад на електронні адреси відділів (управлінь) освіти. 

5. Працівникам канцелярії, відділу кадрів інституту (Гордеєва К.О., 
Ситник А.Д.) встановити графік чергування у період 08.11-20.12.2014 з метою 
відправки факсу, телефонограм у день проведення ІІ етапу олімпіад. 

6. Методисту по роботі з обдарованими учнями інституту Каленик О.В. 
6.1 взяти під особисту відповідальність  технологію  проведення ІІ етапу 
олімпіад з навчальних предметів у 2014-2015 н. р.; 
6.2 визнати суботу, неділю у період 08.11-20.12.2014 робочими днями; 
6.3 забезпечити  своєчасне (у день проведення) олімпіад  звітування про 

якість їх проведення перед проректором інституту Удовиченко І.В. 
7. Відповідальним за ведення табелів у структурних підрозділах внести 

відповідні зміни щодо відпрацювання робочого часу задіяними працівниками у 
заходах, згідно з пунктами наказу. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 В.о. ректора       І.А. Медведєв 

Підпис наявний в оригіналі 
 
 
 
 
 
 



 12 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ЕТАПУ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОНОМІКИ (2014-2015 н. р.) 

 
Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію 

проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 14.08.2012 № 916), яким повинні 
керуватися оргкомітети та журі при проведенні ІІ туру Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з економіки у 2014 – 2015 навчальному році.  

1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії беруть участь 
учні 10-11 класів, що стали переможцями І етапу. 

2. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки провести 
27.12.2012 р. (у першій половині дня) відповідно до наказу управління освіти і 
науки Сумської обласної державної адміністрації від 19.12.2014 № 619-ОД 
«Про внесення змін до наказу управління освіти і науки Сумської обласної 
державної адміністрації від 14.11.2014 № 566-ОД» та листа Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 22.12.2014 № 772.  

3.    Час на виконання роботи 3 години (180 хвилин).  
4. Оргкомітетам слід забезпечити однакові умови для виконання 
учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при 
перевірці робіт.  

 
ОСОБЛИВОСТІ ІІ ЕТАПУ 2014 РОКУ 

1. Обладнання на кожного учня: ручка, олівець, гумка, лінійка 
2. Завдання олімпіади виводяться на паперові носії з розрахунку:; 

o 10 клас – 3 аркуша ; 
o 11 клас – 3 аркуша ; 
o Формат А - 4, кегль № 14. 

3. Структура олімпіадних завдань: 
А) Завдання № 1. Тести 

Тестові завдання виконуються у бланку для відповідей, який знаходиться 
перед тестами 
 

БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТИ 
Тести 1 – 20 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один 
правильний (1 бал) 
УВАГА! Зараховуватися будуть відповіді позначені тільки в цьому 
бланку (друкованими літерами) 

(виправлення не допускаються) 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відповідь           
           № 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Відповідь           

 
 Б) Завдання № 2. Два творчих завдання; 
 В) Завдання № 3. Дві задачі різного рівня складності 
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ЗАВДАННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
З ЕКОНОМІКИ (2014-2015 н. р.) 

   
Міністерство освіти і науки України 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з  

      ЕКОНОМІКИ (2014 р) 
 

10 клас  
Код: Е – 10 – 

 
        ЗАВДАННЯ № 1 

 
УВАГА! Зараховуватися будуть відповіді позначені тільки в цьому 
бланку 

(виправлення не допускаються) 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відп.           
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Відп.           
Загальна кількість балів за виконані завдання – 45. Час написання – 3 год.  
Завдання 1 – 20 мають по чотири варіантів відповідей, серед яких лише 
один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант 
відповіді і позначте його в бланку згідно з інструкцією 

 
ТЕСТИ  

Тести першого рівня.  
Знайдіть єдину правильну відповідь (за кожну правильна відповідь – 1 бал) 

 
1.  Випуклість форми графіка виробничих можливостей визначається 

А  обмеженістю використовуваних ресурсів 
Б  не взаємозамінністю використовуваних ресурсів 
В  незмінністю технології виробництва 
Г  законом спадної граничної корисності 
 

2.  Вигідніше випускати продукцію, альтернативні витрати якої: 
А  постійні  
Б  мінімальні 
В  максимальні 
Г  не можна дати точну відповідь, оскільки альтернативні витрати не є 

показником, на який слід орієнтуватися при випуску продукції 
 

 3. Після закінчення школи перед учнем стояв вибір: піти працювати 
столяром із заробітною платою 12 тис. грн. у рік; піти працювати водієм із 
заробітною платою 13 тис. грн. у рік. Проте він вступив до університету. Якою є 
альтернативна вартість його рішення за перший рік навчання? 

 А 25 тис. грн.       В 12 тис. грн. 
 Б 13 тис. грн.       Г  0 грн. 
 



 14 

4. Кваліфікований бухгалтер Сергій Петров заробляє 100 грн на день і є 
уболівальником футбольної команди «Динамо». Він купив квиток за  
500 грн. на один з відповідальних міжнародних матчів, що відбудеться у Києві, 
взяв за свій рахунок відпустку на один робочий день, а також сплатив  
250 грн. за проїзні квитки в обидва кінці. Його альтернативні витрати склали: 

 А  500 грн.       В  100 грн. 
  Б  750 грн.       Г  850 грн. 

 
5. Щороку ви їздили до родичів на електропоїзді, відмовляючись від 

поїздки автобусом. Цього року ви купили квиток на поїзд за такою ж ціною, як 
завжди, але дізналися, що квитки на автобус стали дешевшими удвічі. 
Альтернативна вартість вашого вибору: 

А  збільшилась удвічі 
Б  збільшилась, але конкретне зростання визначити неможливо; 
В  зменшилась удвічі; 
Г  зменшилась у невизначену кількість разів. 
 

6. На одній ділянці можна вирощувати або полуниці, або помідори. При 
однакових  витратах за сезон можна зібрати 50 кг полуниць або 250 кг 
помідорів. Середня ціна помідорів – 2 грн. за 1 кг, а полуниць – 6 грн. 
Альтернативна вартість 1 кг  полуниць становить: 

А  у три рази більше, ніж 1 кг помідорів   В  5кг помідорів 
Б  3 кг помідорів      Г  3 гр. 

 
7. Вікторія могла найнятися на роботу нянею за 500 грн. у місяць або піти 

на тримісячні курси візажистів з оплатою 200 грн. за місяць, а після їх 
закінчення  влаштуватися на роботу в косметичний салон із місячною платнею 
700 грн. Вікторія обрала роботу візажиста. Це означає, що альтернативні 
витрати Вікторії через 3 місяці становлять: 

А  600 грн.       В  2100 грн. 
Б  1500 грн.       Г  2800 грн. 
 

8.  Коли ціна товару зростає: 
А  попит на нього, як правило, зменшується 
Б  крива попиту на товари-замінники зміщується ліворуч 
В  крива попиту на товари-комплементи зміщується ліворуч 
Г обсяг попиту, як правило, збільшується 
 

9.  Попит на товар є еластичним, коли: 
А  загальна виручка збільшується зі зменшенням ціни 
Б  загальна виручка зменшується зі зменшенням ціни 
В  зміна цін не впливає на величину загальної виручки 
Г  крива попиту зміщується праворуч 
 

10. Розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями залежить 
від: 

А  законодавчого визначення платника податку 
Б  відносної еластичності попиту та пропозиції 
В  цінової еластичності попиту 
Г  перехресної еластичності попиту та пропозиції 
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11. Яка з перелічених змін загальної корисності під впливом збільшення 
обсягу  споживання ілюструє дію закону спадаючої граничної корисності: 

А  400; 500; 600; 700     В  200; 250; 270; 280 
Б  100; 150; 250; 300    Г  150; 350; 450; 600 

12. Гранична корисність товару Х дорівнює 20, а його ціна – 10 грн. Ціна 
товару Y дорівнює 20 грн. Ціна товару Z дорівнює 10 грн. Якщо споживач 
прагне  максимізувати корисності від споживання цих товарів, то чому повинні 
дорівнювати граничні корисності товарів Y та Z? 
 А  MUY = 20; MUZ = 40     В  MUY = 10; MUZ = 40  
 Б  MUY = 40; MUZ = 20     Г  MUY = 10; MUZ = 5 
 
 13.  Сергій купує 8 шоколадок та 4 апельсина. Ціна однієї шоколадки –  
2 грн., гранична норма заміни апельсинів шоколадом становить 0,5. Бюджет 
Сергія становить: 

 А  24 грн.       В  48 грн. 
 Б  32 грн.       Г  36 грн. 
 

14.  Для споживача товари Х і Y є абсолютними замінниками в пропорції 
1:1. Ціна товару Х – 1 грн., товару Y – 1,5 грн. Споживач максимізує корисність, 
якщо: 

 А  гранична норма заміни товару Х товаром Y становить 2/3 
 Б  витрачає весь свій доход на товар Х 
 В  витрачає весь свій доход на товар Y 
 Г  гранична норма заміни товару Х товаром Y становить 3/2 
 

15.  Причиною негативного ефекту від масштабів виробництва є: 
А  закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва 
Б  економія за рахунок централізації постачання та збуту 
В  складності управління великим підприємством 
Г  всі відповіді правильні 
 

16. Виробнича функція підприємства задається формулою  
f(К, L) = 0,57 • K0,7 L0,3. Для даного підприємства характерною є: 

А позитивна економія на масштабах виробництва 
Б негативна економія на масштабах виробництва 
В постійна економія від масштабу 
Г наявної інформації недостатньо для відповіді 
 

17. Припустимо, що коли фірма збільшує застосовуваний капітал з 120 до 
150 одиниць, а використовувані трудові ресурси з 500 до 625 одиниць, випуск 
продукції збільшується з 200 до 245 одиниць. Який ефект росту масштабу 
виробництва має місце в даному випадку? 

А  спадна віддача від масштабу 
Б зростаюча віддача від масштабу 
В  постійна віддача від масштабу 
Г  існуючої інформації недостатньо для відповіді 

 
18. Виробнича функція має вигляд Q = 5 L0,5 K, де L – витрати праці, К – 

витрати капіталу. Граничний продукт капіталу, якщо витрати праці рівні 16, а 
витрати капіталу рівні 3 дорівнює: 

А  10    Б  20   В  36    Г  48 
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19. Підвищення цін за два місяці склало 96 %. Визначити, на  скільки 
процентів  росли ціни в середньому щомісячно: 

А  48 %  Б  40 %  В  44 %  Г  32 %. 
 

20. Функція попиту населення на товар: Qd = 10 – P, функція пропозиції   
Qs = - 5 +  2P. Якщо уряд встановить фіксовану ціну на цей товар на рівні  
3 грн., визначити максимально можливий обсяг продаж товару та обсяг 
незадоволеного попиту. 

  А  1і 7   Б  1 і 6  В  7 і 6  Г  5 і 2  
  

ЗАВДАННЯ № 2 (10 клас) 
Творчі завдання 

1. Назвіть причини дії закону попиту. Охарактеризуйте випадки, коли цей 
закон не діє (5 балів). 

2. За останні місяці 2014 року ціна нафти на світових ринках суттєво 
знизилась. У той же час ціна бензину в Україні збільшилася.  
Поясніть чому так відбулося (5 балів).  

 
      ЗАВДАННЯ № 3 (10 клас) 
       Задачі 

 Задача № 1 (5 балів) 

1. На фірмі виробляють 2080 одиниць товару за кількості робітників  
160 осіб. Сучасне автоматизоване устаткування дозволить збільшити 
виробництво товару на 420 одиниць, одночасно зменшивши кількість 
персоналу на 2,5 % . Визначте, як зміниться продуктивність праці (5 
балів). 

 
 Задача № 2 (10 балів) 

2. До Нового року фірма імпортувала в Україну 55 тисяч штук ананасів. 
Напередодні свята по ціні 20 грн. за один ананас було куплено 40 000 
штук. Коли в останні передсвяткові дні ціну підняли до 30 грн., то кількість 
проданих ананасів  зменшилась на 10 000 штук.  

1) Якою буде функція попиту на ананаси, якщо залежність  між 
величиною попиту і ціною ананасів є лінійною? 

2)  При якій ціні всі імпортовані в Україні ананаси були б куплені? 
3) Якою має бути ціна,  щоб українці не купили жодного ананаса? 
4) Заповніть таблицю і визначте, за якого значення коефіцієнту 

цінової еластичності попиту загальна виручка фірми буде максимальною 
 

Ціна, гривень 10 20  30 40 50 60 
Величина попиту, штук       
Коефіцієнт дугової 
еластичності попиту за ціною 

      

Виручка, гривень     
 (10 балів) 
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Міністерство освіти і науки України 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з  
      ЕКОНОМІКИ (2014 р.) 

 
 11 клас  

Код: Е – 11 – 

 
         ЗАВДАННЯ № 1 

 
УВАГА! Зараховуватися будуть відповіді позначені тільки в цьому 
бланку 

(виправлення не допускаються) 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відп.           
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Відп.           
Загальна кількість балів за виконані завдання – 45. Час написання – 3 год.  
Завдання 1 – 20 мають по чотири варіантів відповідей, серед яких лише 
один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант 
відповіді і позначте його в бланку згідно з інструкцією 

 
ТЕСТИ  

Тести першого рівня.  
Знайдіть єдину правильну відповідь (за кожну правильну відповідь – 1 бал) 

 
1.  Випуклість форми графіка виробничих можливостей визначається 

А  обмеженістю використовуваних ресурсів 
Б  не взаємозамінністю використовуваних ресурсів 
В  незмінністю технології виробництва 
Г  законом спадної граничної корисності 
 

2.  Вигідніше випускати продукцію, альтернативні витрати якої: 
А  постійні  
Б  мінімальні 
В  максимальні 
Г  не можна дати точну відповідь, оскільки альтернативні витрати не є 

показником, на який слід орієнтуватися при випуску продукції 
 

 3. Після закінчення школи перед учнем стояв вибір: піти працювати 
столяром із заробітною платою 12 тис. грн. у рік; піти працювати водієм із 
заробітною платою 13 тис. грн. у рік. Проте він вступив до університету. Якою є 
альтернативна вартість його рішення за перший рік навчання? 

 А 25 тис. грн.       В 12 тис. грн. 
 Б 13 тис. грн.       Г  0 грн. 
 

4. Кваліфікований бухгалтер Сергій Петров заробляє 100 грн. на день і є 
уболівальником футбольної команди «Динамо». Він купив квиток за  
500 грн. на один з відповідальних міжнародних матчів, що відбудеться у Києві, 
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взяв за свій рахунок відпустку на один робочий день, а також сплатив 250 грн. 
за проїзні квитки в обидва кінці. Його альтернативні витрати склали: 

 А  500 грн.       В  100 грн. 
  Б  750 грн.       Г  850 грн. 

 
5. Щороку ви їздили до родичів на електропоїзді, відмовляючись від 

поїздки автобусом. Цього року ви купили квиток на поїзд за такою ж ціною, як 
завжди, але дізналися, що квитки на автобус стали дешевшими удвічі. 
Альтернативна вартість вашого вибору: 

А  збільшилась удвічі 
Б  збільшилась, але конкретне зростання визначити неможливо 
В  зменшилась удвічі; 
Г  зменшилась у невизначену кількість разів 
 

6. На одній ділянці можна вирощувати або полуниці, або помідори. При 
однакових  витратах за сезон можна зібрати 50 кг полуниць або 250 кг 
помідорів. Середня  ціна помідорів – 2 грн. за 1 кг, а полуниць – 6 грн. 
Альтернативна вартість 1 кг  полуниць становить: 

А  у три рази більше, ніж 1 кг помідорів  В  5кг помідорів 
Б  3 кг помідорів      Г  3 гр. 

 
7. Вікторія могла найнятися на роботу нянею за 500 грн. у місяць або піти 

на тримісячні курси візажистів з оплатою 200 грн. за місяць, а після їх 
закінчення  влаштуватися на роботу в косметичний салон із місячною платнею 
700 грн.  Вікторія обрала роботу візажиста. Це означає, що альтернативні 
витрати Вікторії  через 3 місяці становлять: 

А  600 грн.       В  2100 грн. 
Б  1500 грн.       Г  2800 грн. 
 

8.  Коли ціна товару зростає: 
А  попит на нього, як правило, зменшується 
Б  крива попиту на товари-замінники зміщується ліворуч 
В  крива попиту на товари-комплементи зміщується ліворуч 
Г обсяг попиту, як правило, збільшується 
 

9.  Попит на товар є еластичним, коли: 
А  загальна виручка збільшується зі зменшенням ціни 
Б  загальна виручка зменшується зі зменшенням ціни 
В  зміна цін не впливає на величину загальної виручки 
Г  крива попиту зміщується праворуч 
 

10. Розподіл податкового тягаря між покупцями і продавцями залежить 
від: 

А  законодавчого визначення платника податку 
Б  відносної еластичності попиту та пропозиції 
В  цінової еластичності попиту 
Г  перехресної еластичності попиту та пропозиції 
 

11. Яка з перелічених змін загальної корисності під впливом збільшення 
обсягу  споживання ілюструє дію закону спадаючої граничної корисності: 

А  400; 500; 600; 700     В  200; 250; 270; 280 
Б  100; 150; 250; 300    Г  150; 350; 450; 600 
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12. Гранична корисність товару Х дорівнює 20, а його ціна – 10 грн. Ціна 
товару Y дорівнює 20 грн. Ціна товару Z дорівнює 10 грн. Якщо споживач 
прагне  максимізувати корисності від споживання цих товарів, то чому повинні 
дорівнювати граничні корисності товарів Y та Z? 
 А  MUY = 20; MUZ = 40     В  MUY = 10; MUZ = 40  
 Б  MUY = 40; MUZ = 20     Г  MUY = 10; MUZ = 5 
 
 13.  Сергій купує 8 шоколадок та 4 апельсина. Ціна однієї шоколадки –  
2 грн., гранична норма заміни апельсинів шоколадом становить 0,5. Бюджет 
Сергія становить: 

 А  24 грн.       В  48 грн. 
 Б  32 грн.       Г  36 грн. 
 

14.  Для споживача товари Х і Y є абсолютними замінниками в пропорції 
1:1. Ціна  товару Х – 1 грн., товару Y – 1,5 грн. Споживач максимізує 
корисність, якщо: 

 А  гранична норма заміни товару Х товаром Y становить 2/3 
 Б  витрачає весь свій доход на товар Х 
 В  витрачає весь свій доход на товар Y 
 Г  гранична норма заміни товару Х товаром Y становить 3/2 
 

15.  Причиною негативного ефекту від масштабів виробництва є: 
А  закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва 
Б  економія за рахунок централізації постачання та збуту 
В  складності управління великим підприємством 
Г  всі відповіді правильні 
 

16. Виробнича функція підприємства задається формулою  
f(К, L) = 0,57 • K0,7 L0,3. Для даного підприємства характерною є: 

А позитивна економія на масштабах виробництва 
Б негативна економія на масштабах виробництва 
В постійна економія від масштабу 
Г наявної інформації недостатньо для відповіді 
 

17. Припустимо, що коли фірма збільшує застосовуваний капітал з 120 до 
150 одиниць, а використовувані трудові ресурси з 500 до 625 одиниць, випуск 
продукції збільшується з 200 до 245 одиниць. Який ефект росту масштабу 
виробництва має місце в даному випадку? 

А  спадна віддача від масштабу 
Б зростаюча віддача від масштабу 
В  постійна віддача від масштабу 
Г  існуючої інформації недостатньо для відповіді 

 
18. Виробнича функція має вигляд Q = 5 L0,5 K, де L – витрати праці, К – 

витрати капіталу. Граничний продукт капіталу, якщо витрати праці рівні 16, а 
витрати капіталу рівні 3 дорівнює: 

А  10    Б  20   В  36    Г  48 
 

19. Підвищення цін за два місяці склало 96%. Визначити, на  скільки 
процентів  росли ціни в середньому щомісячно: 
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А  48 %  Б  40 %  В  44 %  Г  32 %. 
 

20. Функція попиту населення на товар: Qd = 10 – P, функція пропозиції   
Qs = - 5 +  2P. Якщо уряд встановить фіксовану ціну на цей товар на рівні  
3 грн., визначити максимально можливий обсяг продаж товару та обсяг 
незадоволеного попиту. 

  А  1і 7   Б  1 і 6  В  7 і 6  Г  5 і 2  
 

 
ЗАВДАННЯ № 2 (11 клас) 

Творчі завдання 
3. За останні місяці 2014 року ціна нафти на світових ринках суттєво 

знизилась. У той же час ціна бензину в Україні збільшилася. Поясніть чому 
так відбулося (5 балів).  

4. У чому полягають суспільні втрати від монополізму? У яких випадках 
діяльність монополії може бути економічно виправданою? (5 балів) 
 

     ЗАВДАННЯ № 3 (11 клас) 
        Задачі 

 Задача № 1 (7 балів) 

1. До Нового року фірма імпортувала в Україну 55 тисяч штук ананасів. 
Напередодні свята по ціні 20 грн. за один ананас було куплено 40 000 штук. 
Коли в останні передсвяткові дні  ціну підняли до 30 грн., то кількість проданих 
ананасів  зменшилась на 10000 штук.  

5) Якою буде функція попиту на ананаси, якщо залежність  між величиною 
попиту і ціною ананасів є лінійною? 

6)  При якій ціні всі імпортовані в Україні ананаси були б куплені? 
7) Якою має бути ціна,  щоб українці не купили жодного ананаса? 
8) Заповніть таблицю і визначте, за якого значення коефіцієнту цінової 

еластичності попиту загальна виручка фірми буде максимальною 
 

Ціна, гривень 10 20  30 40 50 60 
Величина попиту, штук       
Коефіцієнт дугової 
еластичності попиту за ціною 

      

Виручка, гривень     
(7 балів) 

Задача № 2 (8 балів) 
2. Минулого місяця сукупні постійні витрати підприємства склали 200 грн., 
прибутки – 100 грн. Визначте прибутки підприємства за поточний місяць, якщо 
прогнозується зростання виручки за рахунок збільшення обсягів виробництва 
на 25 % за незмінних постійних витрат (8 балів)  
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ВІДПОВІДІ 
на завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з  

ЕКОНОМІКИ (2014-2015 н. р.) 
 

ЗАВДАННЯ № 1 
ТЕСТИ (10-11 класи) 

 
Порядковий номер теста 

Відповідь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б Б Г А В В В А Б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В Б Б Б В В А Б Б Б 

 
10 КЛАС 

ЗАВДАННЯ № 3 
 

Задача № 1 (5 балів) 
1. На фірмі виробляють 2080 одиниць товару за кількості робітників 160 

осіб. Сучасне автоматизоване устаткування дозволить збільшити виробництво 
товару на 420 одиниць, одночасно зменшивши кількість персоналу на 2,5 % . 
Визначте, як зміниться продуктивність праці (5 балів). 

Розв'язання  
1)  Обчислимо продуктивність праці, що була спочатку:  
2080 : 60 = 13 одиниць на 1 особу. 
2)  Визначимо кількість одиниць товару, які почали виробляти після 
встановлення сучасного автоматизованого устаткування:  
2080 + 420 = 2500 одиниць товару. 
3)  Обчислимо нову кількість робітників:  
160 • 0,975 = 156 осіб. 
4)  Нова продуктивність праці дорівнює:  
2500 : 156 = 16,03 одиниці на 1 особу. 
5)  Продуктивність праці зросла на 16,03 - 13 = 3,03 одиниці товару або на 
16,03 • 100 % : 13) - 100 % = 23,3 %. 
 

Задача 2 (10 балів) 
2. До Нового року фірма імпортувала в Україну 55 тисяч штук ананасів. 

Напередодні свята по ціні 20 грн. за один ананас було куплено 40 000 
штук. Коли в останні передсвяткові дні ціну підняли до 30 грн., то кількість 
проданих ананасів  зменшилась на 10 000 штук.  

1). Якою буде функція попиту на ананаси, якщо залежність  між величиною 
попиту іціною ананасів є лінійною? 
2).  При якій ціні всі імпортовані в Україні ананаси були б куплені? 
3). Якою має бути ціна,  щоб українці не купили жодного ананаса? 



 22 

Заповніть таблицю і визначте, за якого значення коефіцієнту цінової 
еластичності попиту загальна виручка фірми буде максимальною 

 
Ціна, гривень 10 20  30 40 50 60 
Величина попиту, штук       
Коефіцієнт дугової 
еластичності попиту за ціною 

      

Виручка, гривень     
 (10 балів) 

Розв’язання 
1) Якщо залежність між величиною попиту і ціною ананасів є лінійною, то 

функцію попиту можна задати рівністю P =-kQ + b 
і вивести із системи рівнянь: 20=-40000k + b 
 30=-30000k + b, 
 k= 0,001,   b=60. 
 P= -0,001Q + 60. 
Функція попиту набуде вигляду Qd = 60000 – 1000P. 
2) Всі імпортовані ананаси будуть куплені за умови, що Qs=Qd 
55000 = 60000 – 1000Р 
Р = 5 
3) Українці не куплять жодного ананаса, якщо ціна досягне 60 гривень за 
штуку: 
0 = 60000 – 1000Р 
Р = 60 
4) 
P, грн 60 50 40 30 20 10 
Qd, шт. 0 10000 20000 30000 40000 50000 
Ed/p 11 3 1,38 0,72 0,47 0,09 
виручка 0 500 000 800 000 900 000 800 000 500 000 
 

11 КЛАС 
ЗАВДАННЯ № 3 

Задача 1 (7 балів) 
1. До Нового року фірма імпортувала в Україну 55 тисяч штук ананасів. 
Напередодні свята по ціні 20 грн. за один ананас було куплено 40 000 штук. 
Коли в останні передсвяткові дні  ціну підняли до 30 грн., то кількість проданих 
ананасів  зменшилась на 10000 штук.  

1). Якою буде функція попиту на ананаси, якщо залежність  між величиною 
попиту і ціною ананасів є лінійною? 
2).  При якій ціні всі імпортовані в Україні ананаси були б куплені? 
3). Якою має бути ціна,  щоб українці не купили жодного ананаса? 
4). Заповніть таблицю і визначте, за якого значення коефіцієнту цінової 
еластичності попиту загальна виручка фірми буде максимальною 

Ціна, гривень 10 20  30 40 50 60 
Величина попиту, штук       
Коефіцієнт дугової 
еластичності попиту за ціною 

      

Виручка, гривень     
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Розв’язання 
1)  Якщо залежність між величиною попиту і ціною ананасів є лінійною, то 
функцію попиту можна задати  рівністю P =-kQ + b 
і вивести із системи рівнянь: 20=-40000k + b 
30=-30000k + b, 
k= 0,001, b=60. 
P= -0,001Q + 60. 

Функція попиту набуде вигляду Qd = 60000 – 1000P. 
2)   Всі імпортовані ананаси будуть куплені за умови, що Qs=Qd 
55000 = 60000 – 1000Р 
Р = 5 
3)  Українці не куплять жодного ананаса, якщо ціна досягне 60 гривень за 
штуку: 
0 = 60000 – 1000Р 
Р = 60 
4) 
P, грн 60 50 40 30 20 10 
Qd, шт. 0 10000 20000 30000 40000 50000 
Ed/p 11 3 1,38 0,72 0,47 0,09 
виручка 0 500 000 800 000 900 000 800 000 500 000 
 

Задача 2 (8 балів) 
2. Минулого місяця сукупні постійні витрати підприємства склали 200 грн., 
прибутки – 100 грн. Визначте прибутки підприємства за поточний місяць, якщо 
прогнозується зростання виручки за рахунок збільшення обсягів виробництва 
на 25 % за незмінних постійних витрат (8 балів)  

 
Розв’язання 

Виручка від реалізації продукції завжди дорівнює добутку кількості 
продукції на її ціну (PQ). Вартість реалізації включає загальні витрати (ТС), 
які, у свою чергу, складаються з постійних витрат (FC), змінних витрат (VC) 
та прибутку (Рr).  

Тобто PQ = TC + Pr =FC + VC + Рr. 
Постійні витрати не залежать від обсягу продукції, а змінні витрати 

пропорційні йому. Тому PQ = FC + Q  • AVC + Рr. 
Ураховуючи, що в поточному місяці обсяг виручки збільшився на 25 % 

за рахунок збільшення обсягів, можна вивести нову формулу:  
1,25 PQ=FC+1,25Q • AVC+Pr1. Таким чином, знаючи певні дані минулого 
місяця, можна визначити змінні витрати, що припадають на одиницю 
продукції (AVC). 
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Сумська  обласна  державна  адміністрація 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ 
НАКАЗ 

 
14.11.2014      м. Суми      566-ОД 
 
 
Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад та участь команд учнів Сумської області  
у IV етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад  
у 2014-2015 навчальному році 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
17 листопада 2011 за № 1318/20056, на виконання наказу Міністерства освіти і 
науки України від 08.09.2014 № 918 «Про проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014-2015 
навчальному році» та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 
потенціалу обдарованої молоді 

 
НАКАЗУЮ: 

1. Провести у січні-лютому 2015 року на базі Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів м. Суми III 
етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

2. Затвердити графік  проведення олімпіад (додається). 
3. Затвердити склад організаційного комітету, журі та експертів-

консультантів, умови проведення III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
(додається). 

4. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
(Медведєв І.А.) 
 1) Створити до 10.12.2014 комісії з підготовки завдань III етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
 2) Розробити та подати на затвердження до 30.12.2014 кошторис витрат 
на проведення ІІІ етапу олімпіад, відбірково-тренувальних зборів та відправку 
команд області на ІV етап олімпіад. 

3) Провести у лютому-березні 2015 року відбірково-тренувальні збори 
команд області для участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

5. Начальникам управлінь (відділів) освіти (освіти і науки, освіти, 
молоді та спорту) міських рад, міськвиконкомів, райдержадміністрацій: 
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1) Забезпечити участь команд районів (міст) у III етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, відповідно до заявок. Кількісний склад команд 
сформувати відповідно до квоти (додаток). 

2) Проїзд учасників та відрядження педагогічних працівників (керівників 
команд, членів журі) здійснити за рахунок організації, що відряджає. 

6. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
(Медведєв І.А.), ректорам Сумського державного педагогічного університету 
ім. А.С.Макаренка Кудренку А.І., Сумського державного університету 
Васильєву А.В., Сумського національного аграрного університету Ладиці В.І., 
Української академії банківської справи Козьменку С.М. створити належні 
умови для проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 
навчальних закладах міста, забезпечити роботу журі та відрядити керівників 
команд на IV етап олімпіад.  

7. Подати до 05.03.2015 підсумкову документацію про проведення                
III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад до Інституту інноваційних 
технологій та змісту освіти Міністерства освіти  і науки України. 

8. Витрати на проживання, харчування та організаційне обслуговування 
під час проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад, харчування в 
дорозі, проїзд та супровід команд учнів області для участі у IV етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад провести за рахунок загального фонду 
кошторису Сумського обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Голова комісії з припинення  
управління освіти і науки О.І.Попова 

Підпис наявний в оригіналі 
 
 

І.О  заступник начальника управління 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ управління  
освіти і науки  
14.11.2014 № 566-ОД 

 
 

СКЛАД 
оргкомітету з проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад у 2014-2015 навчальному році 
 

Попова  
Олена Іванівна 

 голова комісії з припинення управління освіти і 
науки облдержадміністрації, голова 
оргкомітету; 

Медведєв  
Ігор Анатолійович 

–
 

в.о. ректора Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
наук з державного управління, доцент, 
заступник голови оргкомітету; 

Павловська  
Лариса Миколаївна 

– провідний спеціаліст відділу дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти, 
секретар оргкомітету; 
Члени оргкомітету 

Васильєв 
Анатолій Васильович 

– ректор Сумського державного університету, 
кандидат технічних наук, професор (за 
згодою); 

Голубенко Тетяна 
Сергіївна 

– методист біології Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
(за згодою); 

Данильченко Антоніна 
Миколаївна 

– начальник управління освіти і науки Сумської 
міської ради;  

Іваненко  
Наталія Ергівна 

– методист з інформатики Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
(за згодою); 

Каленик Олександра 
Василівна 

– методист по роботі з обдарованими дітьми 
Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою); 

Карпуша 
Валентина Михайлівна 

– методист фізики Сумського освіти обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Козьменко 
Сергій Миколайович 

– в.о. ректора Української академії банківської 
справи (за згодою); 

Клюніна  
Наталія Василівна 

– старший викладач кафедри педагогіки та 
інноваційних технологій, методист іноземних 
мов Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою); 
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Продовження додатка 
Кудренко  
Анатолій Іванович 

– ректор Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С.Макаренка, кандидат 
педагогічних наук, професор (за згодою); 

Ладика Володимир 
Іванович 

– ректор Сумського національного аграрного 
університету, професор (за згодою);  

Метейко  
Алла Володимирівна 

– методист хімії Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою); 

Попов  
Володимир Денисович  

– методист географії та основ економіки 
Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

Придатко Олена 
Олександрівна 

– головний бухгалтер Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
(за згодою); 

Свєтлова Тетяна 
Володимирівна 

– методист Сумського математики обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
(за згодою); 

Тихенко  
Лариса Володимирівна  

– директор обласного центру позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю, 
кандидат педагогічних наук, доцент (за 
згодою); 

Третьякова 
Олена Василівна 

– методист історії та основ правознавства 
Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

Удовиченко  
Ірина Віталіївна  

– проректор Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент (за згодою); 

Шерстюк  
Любов Миколаївна 

– методист української мови та літератури 
Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою). 

 
 
Заступник начальника  
управління освіти і науки      І.О.Пєсоцька 

Підпис наявний в оригіналі 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Н А К А З  

м. Київ 
16.12.2014          № 1476 

 
 
Про проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з економіки, 
інформаційних технологій 
у 2014/2015 навчальному році 

 
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, з метою пошуку, підтримки та розвитку 
творчого потенціалу обдарованої молоді 
 
НАКАЗУЮ: 
 1. Провести Всеукраїнські учнівські олімпіади з економіки, інформаційних 
технологій у 2014/2015 навчальному році (далі – Всеукраїнські учнівські 
олімпіади) серед учнів 10, 11 класів. 

2. Затвердити рейтинги учнівських команд IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад (додаються). 

3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської                 
міської державних адміністрацій (далі – органи управління освітою) 
забезпечити проведення І–ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад до14 
березня 2015 року. 

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: 
 4.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
 4.2. Забезпечити організацію та координацію проведення ІV етапу 
Всеукраїнських олімпіад  з економіки  у м. Київ, з інформаційних технологій у 
Дніпропетровській області.  
 
 4.3. Cформувати кількісний склад команд ІV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад  згідно з рейтингами, затвердженими пунктом 2 цього 
наказу.  
 5. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти                    
(Кононенко Ю. Г.) забезпечити загальне керівництво Всеукраїнськими  
учнівськими олімпіадами.  
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 6. Органам управління освітою подати до Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 36): 
  6.1. До 17 січня 2015 року – пропозиції щодо персонального складу 
журі  ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

6.2. До 21 березня 2015 року – звіти про проведення і завдання ІІІ етапу 
Всеукраїнських олімпіад та заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад.   
 7. Органам управління освітою областей, у яких згідно з підпунктом 4.2  
пункту 4 цього наказу планується проведення ІV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, подати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 
пропозиції щодо програм і складу оргкомітетів відповідних змагань у строк, 
зазначений у підпункті 6.1 пункту 6 цього наказу. 
 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника                    
Міністра Полянського П. Б. 
 
 
Міністр  

 

           
           С. М. Квіт 

Підпис наявний в оригіналі 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 

248-25-13 

 

Від 24.12.2014 № 14.1/10-4003                    
На №  від ________  

Ректорам (директорам) 
інститутів післядипломної 
педагогічної освіти 

  
Про проведення III етапу  
Всеукраїнської учнівської  
олімпіади з  економіки у 2014/2015 н. р.   
 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.12.2014 
№ 1476 «Про проведення Всеукраїнських  учнівських олімпіад з економіки, 
інформаційних технологій у 2014/2015 навчальному році». ІІІ етап 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки буде проводитися серед учнів 
10-11 класів у лютому - березні (до 14 березня) 2015 року. 

Надсилаємо методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу  
Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у 2014/2015 н. р. 

Просимо довести зазначені методичні рекомендації до відома 
відповідального за проведення олімпіади. 
Додаток: 7 арк. 
 
 
Заступник директора  
 

  
 
  Ю. І.   Завалевський 

Підпис наявний в оригіналі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бурлака О. М., (044)248-18-13 
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Додаток 
до листа Інституту інноваційних 
технологій та змісту освіти 
24.12.2014 № 14.1/10-4003 

 
Методичні рекомендацій щодо проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з економіки 
 
Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської  міської 

державних адміністрацій розробляють правила (умови) проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки у повній відповідності з 
вимогами Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та 
конкурси фахової майстерності (затверджено наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 та зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України  17 листопада 2011 року за № 1318/20056, зі 
змінами, внесеними згідно з наказами МОНмолодьспорту України від 
16.01.2012 № 29 та від 26.03.2012 № 360). 
 

 І. Кількісний склад учасників ІІІ етапу олімпіади 
        Кількісний склад учасників визначає відповідний оргкомітет ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Звертаємо увагу на 
дотримання вимог пункту 3.1 чинного Положення щодо допущення до участі в 
ІІ, ІІІ та IV етапі олімпіади тільки тих учнів, які стали переможцями 
попереднього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки поточного 
навчального року. 

До участі у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки згідно з 
пунктом 3.5.1 Положення допускаються учні 10-11 кл. –переможці II етапу, які 
включені до складу команди району (міста). 

Учасники олімпіадних змагань мають право виступати за клас, не 
молодший, ніж клас їх навчання в школі. За бажанням учасник має право на 
загальних засадах брати участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з 
класом  фактичного навчання) класів (пункт 1.2  Положення). 

 
ІІ. Науково-методичне забезпечення 

ІІІ етап олімпіади з економіки проходить за завданнями, підготовленими 
регіональними предметно-методичними комісіями, склад яких затверджено 
наказами департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій.  

Завдання ІІІ етапу мають враховувати тематику матеріалу, вивченого 
учнями відповідного класу на час проведення змагань. Олімпіадні завдання 
мають забезпечувати  можливість якнайповнішого розкриття  здібностей учнів.  

     З  метою забезпечення наступності у проведенні  III та  IV етапів радимо   
при складанні завдань ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 
орієнтуватися на рівень складності завдань ІV етапу олімпіад попередніх років 
та, зокрема, змісту й структури завдань  XVІІ  Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з економіки (журнал  «Географія та  економіка в рідній школі», № 6, 
2014, журнал «Економіка в школах України» № 5 (114), 7 (116), 2014). 
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    Пропонуємо також використовувати матеріали Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з економіки, надруковані у фахових виданнях, та 
посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України                           
для використання   в   загальноосвітніх   навчальних   закладах.   Перелік 
таких посібників подається на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 
України (www.mon.gov.ua).  
 

ІІІ. Зміст олімпіадних завдань 
Олімпіадні завдання розробляються та затверджуються на засіданнях 

предметно-методичних комісій та доводяться до відома всіх членів журі. Зміст 
олімпіадних завдань включає  основні категорії та поняття, що вказані в 
додатку цих рекомендацій. 
 

ІV. Формат та регламент проведення 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки,  

оцінювання робіт учасників  
     Олімпіада з економіки триває 4 астрономічні години. Завдання 
включають 30 тестових завдань, два творчі завдання, три задачі. Тестові 
завдання можуть бути подані  як двадцять теоретичних і десять розрахункових 
тестів. Розв’язання творчих завдань передбачає алгоритм можливої відповіді.    
А саме:  

Вид роботи Кількість балів Час для виконання 
1.Тестові завдання  

30 тестів  
20 тестів х 1 бал = 20 балів  
10 тестів х 2 бали = 20 балів  

Всього 40 балів  

60 хвилин 

2. Творче завдання  
 

2.а.-15 балів 
2.б.-10 балів 

Всього 25 балів 

не більше 45 хвилин 

3. Рішення задач 
(три задачі) 

1 задача – 10 балів  
1 задача– 15 балів  
1 задача – 20 балів  

Всього 45 балів  

не більше 2 годин 

 
Задачі повинні мати розв’язання з повним поясненням. Розв’язування завдань 
не передбачає використання калькуляторів. 
  

V. Формування журі ІІІ етапу олімпіади та призначення 
експертів-консультантів 

Звертаємо увагу, що до складу журі ІІІ етапу олімпіади, крім вчителів та 
методистів, слід  залучати  науковців і   викладачів  вищих навчальних 
закладів.  

Проте журі змагань не повинно складатись переважно з фахівців одного 
навчального закладу.  

Експертами-консультантами рекомендуємо призначати авторитетних 
фахівців, які мають вчене звання доцента або професора та/або науковий 
ступінь доктора чи кандидата наук та мають значний досвід у проведенні й 
науково-методичному забезпеченні економічних олімпіад.  
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Доцільно, щоб голова журі олімпіади та експерт-консультант були 
працівниками різних установ. 

 
VІ. Визначення переможців ІІІ етапу олімпіади 

При визначенні переможців змагань слід дотримуватись вимог                              
пункту 5.4 чинного Положення, зокрема вимоги, що переможцем не може бути 
учасник, який за результатом виступу набрав менше, ніж третину від 
максимально можливої сумарної кількості балів.   

   Переможці ІІІ етапу олімпіад нагороджуються дипломами  I,  II,  III 
ступенів  окремо за класами у кількості, яка не перевищує 50% від загальної 
кількості учасників змагань відповідного класу з орієнтовним розподілом 
кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3.   

 У разі виникнення суперечливих питань учні можуть подати заяву на  
апеляцію, але апеляція не означає обов'язкову зміну оцінки. 

 
VІІ. Подання звітів та заявок на участь у IV етапі олімпіади 

 Звіти про проведення змагань разом із текстами завдань ІІІ етапу та 
заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнської  олімпіади з економіки слід  
подати  до 21 березня 2015 року на адресу 03035, м. Київ, в Митрополита 
Василя Липківського, 36, відділ по роботі з обдарованою молоддю та 
проведення масових заходів.  

Форма цих документів визначається додатками 1 і 2 до Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової 
майстерності. 
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Додаток до методичних 
рекомендацій  щодо проведення 
ІІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади з економіки 
24.12.2014 № 14.1/10-4003 

 
Основні категорії та поняття Клас 

Виробничі ресурси. Продукт економічної діяльності: його структура 
та призначення. Потреби споживача: зміст та класифікації. 
Структура споживчих благ. Ефективність: економічний зміст та 
оцінка. Продуктивність праці. 
Виробництво: організаційні форми, структура та інфраструктура. 

10,11 

Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки. 
Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне 
споживче благо і гранична корисність.  
Закон спадної граничної корисності. 
Бюджет споживача. Ознаки раціонального споживача. Закон 
(правило) оптимізації корисності споживача. 

10,11 

Виробничі можливості. Повна зайнятість ресурсів і повний обсяг 
виробництва. Крива виробничих можливостей. Поняття граничної 
норми заміщення. Альтернативна вартість. 

10,11 

Сутність та основні елементи економічної системи: економічні 
суб’єкти, способи координації діяльності, відносини власності. 
Зміст економічного кругообігу. 
Ринкова, командна, мішана економіка: принципи організації, схеми 
кругообігу. Ринкове вирішення основних проблем економіки: що, 
як, для кого виробляти 

10 

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Ефект доходу та 
заміщення. Крива індивідуального попиту. Ринкова пропозиція: 
зміст, функція пропозиція від ціни. Крива індивідуальної 
пропозиції. 
Нецінові чинники попиту та пропозиції. Надлишок виробника і 
споживача. Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні. 
Причини та наслідки неринкового ціноутворення 

10,11 

Економічний зміст еластичності попиту. Особливості розрахунку 
показника еластичності попиту. Чинники, що впливають на 
еластичність попиту за ціною. Економічний зміст еластичності 
пропозиції за ціною. Врахування еластичності при ціноутворенні, 
оподаткуванні та формуванні торгівельних відносин з іншими 
країнами 

10,11 

Сутність грошей. Зміст функцій засобу обігу, платежу, міри 
вартості та засобу нагромадження. Види грошей за матеріальними 
носіями: монети, паперові, чек, вексель, кредитна картка. 

10 

Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші. Форми 
міжнародних грошей. Грошова маса: показники М0, М1, М2, М3. 
Стійкість національних грошей та курс національної валюти. 
Рівняння Фішера. 

11 

Спільні ознаки ринків виробничих ресурсів: праці, капіталів, землі 10,11 
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Ринок праці: об’єкт купівлі – продажу, суб’єкти ринку. Попит і 
пропозиція на ринку праці. 
Ринок капіталу як ринок кредитних ресурсів та фізичного капіталу:. 
Попит і пропозиція на ринку капіталу. Ринок землі: об’єкти купівлі – 
продажу, суб’єкти ринку. Ціна землі. Попит і пропозиція на ринку 
землі. Ринок інформації: об’єкти купівлі – продажу, суб’єкти ринку. 
Особливості формування попиту і пропозиції на ринку інформації. 
Дохід як ціна виробничих ресурсів (праці, капіталу, землі). 
Загальне правило ринкового формування доходів. Чинники 
диференціації заробітної плати. Роль уряду та профспілок у 
формування заробітної плати. Типові системи заробітної плати. 
Чинники диференціації позичкового відсотку на ринку кредитних 
ресурсів. Особливості формування доходу власників цінних 
паперів. Курс акції. Дохід від інвестицій на ринку фізичного 
капіталу. Дисконтування вартості доходу від інвестування у 
бізнесовий проект. 

10,11 

Взаємозв’язок структури та інфраструктури ринку. Товарні біржі. 
Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних 
паперів. 

10 

Оцінка стану ринку за індексами фондового ринку. Банки у 
функціонуванні ринку капіталів та грошей.  
Інші фінансово-кредитні посередники – страхові компанії, трасти, 
інвестиційні та страхові фонди у функціонуванні ринку капіталів. 
Служби зайнятості у функціонуванні ринку праці. Організація їх 
діяльності та роль уряду у функціонуванні. 

11 

Види ринкових структур; досконала (чиста конкуренція), чиста 
монополія, монополістична конкуренція та олігополія. Критерії 
розмежування окремих видів ринкових структур та галузі їх 
ймовірного існування. Ознаки чистої конкуренції та особливості 
поведінки підприємств за умови її існування. Ознаки монополії, 
основні причини виникнення монополії. Монополія та цінова 
дискримінація. Антимонопольне регулювання. Ознаки олігополії, 
Позитивний ефект від масштабу. Ознаки монополістичної 
конкуренції. Диференціація продукту та способи її поглиблення. 
Економічні наслідки існування монополістичної конкуренції.  

10,11 

Правила оптимальної поведінки підприємств на олігополістичному 
ринку. Ціноутворення при олігополії. Олігополія і економічна 
ефективність. 

11 

Зміст виробничої функції: залежність між витратами ресурсів та 
максимальним обсягом виробництва. 

10 

Поняття двофакторної виробничої функції. Функція Кобба – 
Дугласа. Графічна інтерпретація виробничої функції. Ефект від 
масштабу і виробнича функція. 

11 

Економічні витрати та їх складові: явні та неявні витрати. Зв'язок 
доходів та витрат. Валовий доход, або загальний виторг (TR). 
Нормальний прибуток як елемент неявних витрат. Бухгалтерський 
та економічний прибуток. 
Витрати підприємства і обсяги виробництва. Граничні витрати і 

10,11 



 36 

закон спадної віддачі ресурсів 
Максимізації економічного прибутку фірми за умов чистої 
конкуренції 
Визначення максимального прибутку за порівняння загального 
виторгу (TR) та загальних витрат (TC) 
Визначення максимального прибутку за порівняння граничного 
виторгу (MR) та граничних витрат (MC). Закон максимізації 
прибутку MC= MR. 
Мінімізація збитків та повне банкрутство підприємства 

10,11 

Суб’єкти національної економіки як цілого. Загальна рівновага 
національної економіки. Відповідність сукупних доходів і витрат, 
сукупного попиту і пропозиції. Їх визначеність, структурні елементи 
та графічна інтерпретація. Кейнсіанська та неокласична 
аргументація механізму формування загальної рівноваги 
Циклічність як форма руху національної економіки. Види циклів та 
основні причини економічних коливань. Криза у національній 
економіці 

11 

Визначення обсягу ВВП за різними методами: за сумою доданих 
вартостей, за доходами, за витратами 
Національне споживання та національне заощадження. 
Використання ВВП, інших показників для міжнародних порівнянь 
Номінальний та реальний ВВП: зміст і особливості розрахунку. 
Дефлятор ВВП як показник рівня цін. 

11 

Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. 
Оцінка рівня безробіття. Види безробіття. Повна зайнятість і 
природне безробіття.Наслідки безробіття для економіки та 
суспільства. Оцінка втрат від безробіття за законом Оукена. 
Засоби обмеження безробіття. 
Інфляція як результат порушення рівноваги товарного ринку. 
Оцінка рівня інфляції. Індекс цін та темп інфляції. Види інфляції за  

11  

ознаками темпу та очікування. Інфляція попиту, витрат, грошей 
Наслідки неочікуваної інфляції. Антиінфляційні заходи. Зв'язок 
інфляції та безробіття. Модель кривої Філіпса 

 

Зміст фінансової політики уряду: цілі та інструменти 
Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи 
оподаткування. Податкові пільги 
Позитивні та негативні наслідки оподаткування. Об’єктивна межа 
оподаткування. Модель кривої Лафера. Інші (крім податків) 
надходження до державного бюджету. Видатки державного 
бюджету: основні елементи та їх призначення. Роль видатків у 
стимулюванні економіки. Балансування державного бюджету. 
Дефіцит (профіцит) бюджету. Державний борг. 
Безпечна межа дефіциту державного бюджету та державного 
боргу 

11  

Зміст грошової політики уряду: цілі та інструменти. Попит на гроші 
та пропозиція грошей. Регулювання урядом пропозиції грошей. 
Грошовий мультиплікатор. 
Банківська система країни як об’єкт урядового регулювання. Роль 

11  
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Національного (центрального) банку у банківській системі країни. 
Комерційні банки та інших елементів банківської системи країни: 
зміст діяльності. 
Урядова політика «дорогих» та «дешевих» грошей у регулюванні 
економіки 
Міжнародний поділ праці як передумова світової торгівлі.  
Сучасний стан світової торгівлі: світові лідери і аутсайдери 
Пояснення причин торгівлі у теорії абсолютних та відносних 
переваг 

10, 11 

Торговий баланс країни. Основні чинники експорту та імпорту 
Обмеження міжнародної торгівлі: основні причини та наслідки. 
Урядова політика протекціонізму та лібералізму. Форми 
торгівельних обмежень: тарифні та нетарифні. 
Етапи розвитку СОТ як прояв лібералізації зовнішньої торгівлі. 
Основні вимоги до членів СОТ. Переваги та обмеження членства в 
СОТ. 
Європейська інтеграція. Етапи розвитку та сучасні тенденції у 
Європейському Союзі (ЄС) 

11 

Елементи міжнародної валютної системи: міжнародна ліквідність, 
валютні ринки, механізми встановлення валютних курсів, 
міжнародні інститути валютного регулювання 
Еволюція міжнародної валютної системи: система золотого 
стандарту, система золотовалютного стандарту, система 
регульованих плаваючих валютних курсів. Європейська валютна  

11  

система у ХХІ ст..  
Форми міжнародних грошей: СДР та Євро. Формування валютного 
курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів. 

 

Глобалізація як явище кінця ХХ ст. Об’єктивні причини 
глобалізації: посилення інтеграційних процесів та виникнення 
глобальних проблем. 
Основні глобальні проблеми: вичерпання ресурсів, забруднення 
довкілля, поглиблення нерівності між країнами 
Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації. 
Переваги глобалізації: використання сучасних технологій, 
урізноманітнення споживання, вища темпи економічного 
зростання. Основні загрози глобалізації: глобальні економічні 
(фінансові) кризи, втрата керованості національної економіки та 
національної ідентичності, підпорядкованість міжнародним 
кампаніям тощо. Способи протидії загрозам глобалізації 

11 

 
 

 
 
 



 38 

 
 



 39 

 
 
 



 40 

 



 41 

 
 
 
 
 



 42 

ЗАВДАННЯ  ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 
ЕКОНОМІКИ (2014-2015 н.р.) 

 
Міністерство освіти і науки України 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з  

      ЕКОНОМІКИ (2015 р.) 
 

10 клас  
Код: Е – 10 –   

 
        Завдання № 1 

 ТЕСТИ 
УВАГА! Зараховуватися будуть відповіді позначені тільки в цьому 
бланку 

(виправлення не допускаються) 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відп.           
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Відп.           
№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Відп.           
Завдання 1 – 30 мають по чотири варіантів відповідей, серед яких лише 
один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант 
відповіді і позначте його в бланку згідно з інструкцією 
 
Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь  
(кожна правильна відповідь – 1 бал) 
 

1.   Фірма використовує два види ресурсів, ціни яких однакові. Для того, 
щоб мінімізувати витрати, фірма повинна використовувати: 
а)  рівну кількість ресурсів; 
б) таку кількість ресурсів, щоб граничний продукт кожного з них був 

максимальним; 
в)  таку кількість ресурсів, щоб сукупний продукт був максимальним; 
г)  таку кількість ресурсів, щоб граничні продукти кожного з них були рівні 

між собою. 

2.   Зазначте між ким та з приводу чого виникають відносини розподілу в 
економіці: 

а)  між громадянами й урядом з приводу розподілу 
бюджету споживача; 
б)  між власником грошей і банком з приводу процентів 
за депозитами; 
в)  між підприємцем та найманим працівником з приводу поділу праці на 
підприємстві; 
г)  між власником землі й орендарем з приводу поділу земельної 
ділянки на частини з визначенням того, які сільськогосподарські 
культури будуть вирощуватись на них. 
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3.   Вкажіть, в результаті дії якого чинника зростуть і рівноважна ціна, і 
рівноважний обсяг товару: 

а)  зростання ціни на товар-замінник; 
б)  зростання акцизного податку на товар; 
в)  зростання ціни на доповнюючий товар; 
г)  удосконалення технологій виробництва даного товару. 

4.   Фірма діє в умовах досконалої конкуренції. Ринкова ціна дорівнює 100 
грн., функція короткострокових загальних витрат має вигляд: ТС=Q2-
2Q+3. За якого обсягу виробництва прибуток фірми буде 
максимальним? 

а)  102;         б)  49;           в)  51;           г)  54. 

5.   Попит на товари є абсолютно еластичним за ціною. Якщо 
пропонування товару зменшиться, то рівноважна ціна: 

а)  зросте, а рівноважний обсяг зменшиться; 
б)  не зміниться, а рівноважний обсяг зменшиться; 
в)  зросте, а рівноважний обсяг не зміниться; 
г)  рівноважний обсяг не зміняться. 

6.   Економічний прибуток: 
а)  більший від бухгалтерського прибутку; 
б)  менший від бухгалтерського прибутку; 
в)  дорівнює бухгалтерському прибутку; 
г)  може бути більшим або меншим від бухгалтерського прибутку. 

7.   Який фактор збільшує постійні витрати фірми? 
а)  підвищення 
заробітноїплати робітників;  
б)  підвищення цін на 
сировину та паливо; 
в)  підвищення залізничних тарифів; 
г)   підвищення заробітної плати управлінського персоналу. 

8.   Закон спадної віддачі полягає у тому, що: 
а)  з часом продуктивність землі спадає; 
б) всі ресурси залучаються до виробництва в міру спадання їх 
продуктивності; 
в)  скорочується граничний продукт змінного фактора за незмінних 
обсягів використання інших факторів; 
г)  граничний продукт змінного фактора зростає, а сукупний продукт 
спадає зі зростанням обсягу випуску. 

9.   Вкажіть показник , що використовується для визначення відсоткової 
зміни цін: 

а)  індекс інфляції;     в)  дефлятор ВВП; 
б)  темп інфляції;     г)  курс гривні. 

10.  Визначте, як повинна змінитись грошова маса в обігу, якщо темп 
інфляції становив 20 %, швидкість обігу грошей зросла на 2 %, а обсяг 
виробництва знизився на 15 %: 

а)  зросте на 3 %;      б)  зменшиться на 3 %; 
в)  зросте на 15 %;     г)  залишиться сталою. 
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11.  Пропозиція якого із наступних товарів найбільш еластична за ціною? 
а)  пшениці;     в)  годинників; 
б)  чорних металів;     г)  м'яса. 

12.  Готовність купувати додаткові одиниці виробленого товару тільки за 
більш низькими цінами найкраще пояснюється: 

а)  ефектом заміщення;    б)  принципом спадної граничної 
корисності; 
в)  ефектом доходу;    г)  законом пропозиції. 

13.  Земельна рента, яку одержить власник землі, збільшиться, якщо за 
інших рівних умов: 

а)  зменшиться ціна землі; 
б)  крива попиту на землю зрушиться ліворуч; 
в)  збільшиться продуктивність землі як фактора виробництва; 
г)  знизяться ціни на сільськогосподарську продукцію. 

14.  «Ефект доходу» описується наступною ситуацією: 
а)  підвищення грошових доходів дозволяє споживачу купувати більшу 
кількість товарів; 
б)  при зниженні ціни товару споживач буде купувати його більше, тому 
що цей товар став відносно дешевше; 
в)  при зниженні ціни товару споживач зможе купити цього товару більше 
при тій же величині грошового доходу; 
г)  підвищення грошового доходу дозволяє купувати більш різноманітні 
товари. 

15.  Спільною рисою ринків досконалої та монополістичної конкуренції є: 
а)  вироблення диференційованих продуктів; 
б)  горизонтальна крива попиту на продукцію; 
в)  вироблення однорідної продукції; 
г)  велика кількість покупців та продавців. 

16.  Що відбудеться, якщо країна не матиме абсолютної переваги у 
виробництві жодного товару: 

а)  вона також не має ніяких порівняльних переваг; 
б)  вона буде мати порівняльну перевагу у виробництві того товару, де 
вона має найменшу альтернативну вартість; 
в)  вона спробує не вести торгівлю; 
г)  вона буде експортувати сировину, а імпортувати кінцеву продукцію. 
 

17.  Що з перерахованого є помилковим для фірми, що максимізувала 
прибуток у довгостроковому періоді на монополістично конкурентному 
ринку? 

а)  її крива попиту проходить як дотична до кривої 
середніх витрат;  
б)   вона отримує нульовий економічний прибуток; 
в) вона досягає мінімуму середніх витрат; 
г)  для її діяльності характерно Р > МС. 

18.  Ціна землі визначається за формулою: 
а)  розмір орендної плати / величина позичкового відсотку) х 100%; 
б)  величина позичкового відсотку / розмір орендної плати) х 100%; 
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в)  величина прибутку фермера / розмір орендної плати) х 100%; 
г)  розмір орендної плати / величина прибутку фермера) х 100%. 

19.  Функція корисності споживача Тії = X • У. Дохід споживача становить 
24 грн., Рх=  2 грн., Ру=3  грн. Оптимальний споживчий кошик складається 
з: 

а)   6Х+4У;   б)  3Х+6У;    в)  2Х+3,ЗУ;    г)   6У+ЗХ.  

20.  Якщо зменшення ціни на дорогий товар супроводжується зменшенням 
величини попиту на нього, то в цьому випадку діє: 

а)  ефект доходу;     в)  ефект Гіффена; 
б)  ефект заміщення;    г)  ефект Веблена. 

 
Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь  
(кожна правильна відповідь – 2 бали) 

21. Визначте обсяг пропозиції цукерок в кілограмах, якщо функція 
пропозиції задана рівнянням Рз=12Р-8, а ціна дорівнює 2,5 грн. за кг: 

а)  30 кг;  б)  22 кг;   в)  12 кг;  г)  8 кг. 
22. Якщо попит на товар еластичніший за його пропонування то з 
встановленням податків величиною 3 грн. з одиниці товару рівноважна 
ринкова ціна : 

а)  зросте на 3 грн.;  в)  зросте більш ніж на 1,5 але 
менш як на 3 грн.; 

б)  зросте на 1,5 грн.;    г)  зросте менш ніж на 1,5 грн. 

23.  Визначте обсяг грошової маси, необхідної для обігу, якщо швидкість 
обігу грошової одиниці – 3, фізичний обсяг товарів – 4 одиниці, а середня 
ціна – 8 грн. за одиницю товару: 

а)   1,5 грн.;   б)   6,0 грн.;  в)  10,7 грн.;  г)  96,0 грн. 
24. Грошова маса складає 70 млрд. грошових одиниць, швидкість 
обертання грошей дорівнює 10. Реальний ВВП дорівнює 400 млрд. 
грошових одиниць. Рівень інфляції складає: 

а)  75 %;   б)  25 %;   в)  17,5 %;   г)  7,5 %. 

25. Фермеру, який бажає придбати 1 га землі, земельна рента з якого 
становить 1000 грн. за відсоткової ставки 8 % річних, слід заплатити не 
більше: 

а)  10 тис. грн.;     в)  50 тис. грн.; 
б)  12,5 тис. грн.;     г)  125 тис. грн. 

 
26.  Якщо ви внесете на депозитний рахунок 3000 грн. під 20% річних, то 
за умови незмінної процентної ставки сума на вашому рахунку 
подвоїться через: 

а)  4 роки;  в)  8 років; 
б)  5 років;  г)  10 років. 

27. За місяць учень 11 класу може зробити ЗО домашніх завдань або 
подивитися 40 фільмів, причому альтернативні витрати перегляд одного 
фільму постійні. На даний момент учень вже подивився 6 фільмів і 
зробив 9 домашніх завдань. Яке максимальне число фільмів він ще 
може подивитися? 

а)  6;   б)  10;    в)  12;   г)  34. 
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28. Постійні витрати фірми становлять 15 грошових одиниць, а змінні 
витрати для 1-6 одиниць продукції дорівнюють відповідно 25, 35, 43, 58, 
78 та 108 грошових одиниць. Фірма продає товар на конкурентному 
ринку за ціною 20 грошових одиниць. Яке з наступних тверджень є 
неправильним: 

а) граничні витрати виробництва четвертої одиниці продукції 
становлять 15 грошових одиниць; 
б)  фірма максимізує прибуток, виробляючи 5 одиниць продукції; 
в)  граничний виторг від продажу третьої одиниці товару становить 
60 грошових одиниць;  
г)  за ціни товару у 15 грошових одиниць фірма повинна 
продовжувати виробництво. 

29. Конкурентна фірма виробляє 11 одиниць продукції - оптимальний 
обсяг, за якого АТС=11 грн. При виробництві 12 одиниць продукції 
АТС=12 грн. Фірма отримала пропозицію виробити 12-ту одиницю 
продукції і продати її за ціною 20 грн. Фірмі доцільно: 

а)  пристати на цю пропозицію, оскільки Р>АТС; 
б)  відхилити цю пропозицію, оскільки МС>МК; 
в)  пристати на цю пропозицію, оскільки МК>МС; 
г)  даних недостатньо для прийняття рішення. 

30. У короткостроковому періоді підприємство виробляє 10 одиниць 
продукції. Середні змінні витрати складають 5 грн. Загальні постійні 
витрати становлять 20 грн. За даних умов середні загальні витрати 
будуть дорівнювати: 

а)  30 грн.;      б)  25 грн.;    в)  70 грн.;  г)  7 грн. 

 

Завдання № 2 

Творче завдання № 1 (10 балів) 
Чому в Бангладеш канали та дамби будують із використанням великої 

кількості трудових ресурсів, а в Нідерландах – з використанням великої кількості 
машин та механізмів? Який з методів будівництва є більш ефективним? Чи можна 
застосувати до цих країн однакові критерії технічної та економічної 
ефективності? 

Творче завдання № 2 (15 балів) 
У 1973 році країни-експортери нафти, об'єднані в організацію ОПЕК, 

узгоджено підвищили ціни на нафтопродукти. Такий крок дозволив їм отримати 
значне підвищення виручки від продажу нафтопродуктів. Як Ви вважаєте, чи існує 
зв'язок між можливістю здійснювати зазначену політику та ступенем еластичності 
попиту на нафту? Чи призведуть до зростання виручки подібні заходи, якщо їх в 
сучасних умовах будуть здійснювати країни експортери а) бананів; б) 
алмазів? Свою точку зору проілюструйте графічно. 
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Завдання № 3 (10 кл) 

Задача № 1 (10 балів) 
Населення столиці Еколандії – Екотауна складає 10 % населення всієї 

країни. При цьому в 2013 році середні доходи мешканців столиці втричі 
перевищували середні доходи жителів інших регіонів. В 2014 році доходи усіх 
жителів Еколандії в середньому зросли на 10 %, але при цьому мешканці 
столиці стали багатшими в 1,4 рази. Як змінилися доходи інших 
(«нестоличних») жителів країни? 

Задача № 2 (15 балів) 
На земельній ділянці фіксованої площі фермер разом із своєю родиною 

здійснює сільськогосподарське виробництво. Дані таблиці дозволяють побачити 
взаємозв'язок між кількістю працівників та обсягом виробництва: 
 
Кількість працюючих, осіб 1 2 3 4 5 6 

Випуск продукції, млн. тугриків 8 18 27 35 38 40 

Визначити: 
1. Чи існує у фермера економічна необхідність для того, щоб найняти двох 

сільськогосподарських робітників, якщо в родині фермера двоє синів  
повноцінні працівники (відповідно, зараз в господарстві працює троє  
фермер і його сини)? Відповідь обґрунтуйте. 

2. Чи буде ефективним господарство фермера, якщо він почне 
використовувати працю трьох найманих працівників, сплачуючи їм у 
вигляді заробітної плати по 3 млн. тугриків на рік? Обґрунтовуючи свою 
відповідь, використовуйте дані, які характеризують динаміку як граничного, 
так і середнього продукту. 

Задача № 3 (20 балів) 
Тривалий час на ринку товару А існували наступні функції попиту та 

пропозиції: Qd = 120-Р, QS = 0,5Р. Всі покупці мали ідентичні індивідуальні 
функції попиту. На жаль, тепер половина покупців пішла з ринку. Уряд 
розглядає наступні варіанти стимулювання попиту для того, щоб прийняти 
один з них: 
а) введення для покупців субсидії в процентах від ціни одиниці товару; 
б) введення для покупців потоварної субсидії. 
Визначити: 

1. Яким повинен бути розмір однієї та іншої субсидії для того, щоб 
відновити попередній рівноважний обсяг попиту? 

2. Яким повинен бути загальний розмір однієї та іншої субсидії у розрахунку 
на всіх покупців разом? 
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11 клас  
Код: Е – 11 –   

 
    Завдання № 1 

 ТЕСТИ 
УВАГА! Зараховуватися будуть відповіді позначені тільки в цьому 
бланку 

(виправлення не допускаються) 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відп.           
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Відп.           
№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Відп.           
Завдання 1 – 30 мають по чотири варіантів відповідей, серед яких лише 
один правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант 
відповіді і позначте його в бланку згідно з інструкцією 
 
Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь  
(кожна правильна відповідь – 1 бал) 

 
1.  Спільною рисою ринків досконалої та монополістичної конкуренції є: 

а)  вироблення диференційованих продуктів; 
б)  горизонтальна крива попиту на продукцію; 
в)  вироблення однорідної продукції; 
г)  велика кількість покупців та продавців. 

2.  Якщо гранична податкова ставка незмінна, починаючи з деякого мінімуму 
оподаткування, то такий податок є: 

а)  прогресивним; в)  регресивним; 
б)  пропорційним; г)  прямим. 

3.  Економічні витрати містять: 
а)  явні та неявні витрати, в тому числі нормальний прибуток; 
б)  тільки неявні витрати і нормальний прибуток; 
в)  постійні і змінні витрати; 
г)  бухгалтерські витрати фірми і прибуток. 

4. У країні з ринковою економікою в сфері послуг (хімчистки, кафе) 
працівники одержували 5 грошових одиниць за годину. Уряд установив 
мінімальну заробітну плату в 6 грошових одиниць за годину. Наслідком 
цього рішення буде: 

а)  дефіцит працівників у сфері послуг; 
б)  збільшення кількості послуг, що пропонуються; 
в)  скорочення кількості зайнятих у сфері послуг 
працівників;  
г)  зростання кількості зайнятих у сфері послуг 
працівників. 

5.  Яка ситуація потребує зсуву кривої виробничих можливостей: 
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а)  підприємство, що виробляло столи і стільці вирішило виготовляти тільки 
столи; 
б)  підприємство почало виробляти таку кількість столів і стільців, за якої 
альтернативна вартість одного столу дорівнює двом стільцям; 
в)  продуктивність праці працівників, що виробляють стільці, збільшилася; 
г)  попит на стільці зріс. 

6.  До стимулюючих заходів державної політики не відноситься: 
а)  зниження прямих податків; 
б)  зниження норми обов'язкових резервів; 
в)  зниження трансфертних виплат; 
г)  зниження облікової ставки. 

7.  Зниження темпу інфляції називається: 
а)  стагфляцією; в)  дефляцією; 
б)  дезінфляцією; г)  тезаврацією. 

8.  Яка з наведених нижче ознак є характерною для корпорацій? 
а)  використання найманої праці;  
б)  залучення до керівництва найманих 

менеджерів; 
в)  сплата дивідендів; 
г)  розподіл прибутку між власниками фірми. 

9.  Ефект витіснення передбачає, що: 
а)  споживання товарів і послуг зростає, а обсяг інвестицій скорочується; 
б)  імпорт витісняється вітчизняними товарами; 
в)  зростання державних витрат призводить до скорочення приватних 
інвестицій;  
г)  зростання приватних інвестицій призводить до зменшення 
державних витрат. 

10.  Позитивний ефект масштабу виробництва приводить до того, що графік 
граничних витрат... 

а)  розташований під графіком середніх витрат; 
б) розташований над графіком середніх витрат; 
в) співпадає з графіком середніх витрат; 
г) є горизонтальною лінією. 

11.  Пропозиція грошей збільшується, якщо: 
а) вкладники комерційних банків знімають свої гроші з банківських 

рахунків і тримають у вигляді готівки; 
б) комерційні банки збільшують надмірні резерви; 
в) уряд фінансує бюджетний дефіцит борговим способом; 
г)  центральний банк знижує ставку рефінансування. 

12.  Якщо обсяг реального ВВП країни зменшився на 7%, а чисельність 
населення - на 5%, то: 

а)  реальний ВВП на душу населення зменшився; 
б)  реальний ВВП на душу населення збільшився; 
в)  номінальний ВВП не змінився; 
г)  реальний ВВП збільшився, а номінальний зменшився. 

13.  Фрикційне безробіття, як правило, зростає у фазі: 
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а)  спаду;   б)  депресії;     в)  пожвавлення;   г)  підйому. 

14.  Податки спричиняють незворотні втрати, оскільки вони: 
а) зменшують доходи платників податків; 
б) використовуються для фінансування урядових програм, які менш цінні 
для суспільства, ніж приватні видатки споживачів; 
в) перешкоджають покупцям і продавцям реалізувати частину вигоди від 
процесу обміну; 
г) перерозподіляють дохід від продуктивних до непродуктивних верств 
суспільства; 

15.  У монополіста граничні витрати зазвичай нижчі за ціну товару, оскільки: 
а) ціна нижча за граничний виторг;  
б) ціна вища за граничний виторг; 
в) граничні витрати нижчі за середні витрати; 
г) граничні витрати вищі за середні витрати; 

16.  Економічне зростання та підвищення рівня зайнятості одночасно із 
дефляцією: 

а) можливе за умови зростання сукупного попиту; 
б) можливе за умови зростання сукупної пропозиції; 
в)  неможливе; 
г)  завжди є метою стимулювальної фіскальної політики. 

17.  Якщо курс гривні відносно іноземних валют (наприклад, курс гривні у 
євро) суттєво впаде, то як це вплине на експорт продукції з України і імпорт 
продукції в Україну?: 

а)   експорт зросте, а імпорт зменшиться; 
б)  зменшиться експорт, а імпорт зросте; 
в)  збільшиться і експорт, і імпорт; 
г)  зменшиться і експорт, і імпорт. 

18.  Якщо обсяг реального ВВП країни зменшився на 7%, а чисельність 
населення на 5%, то: 

а)  реальний ВВП на душу населення зменшився; 
б)  реальний ВВП на душу населення збільшився; 
в)  номінальний ВВП не змінився; 
г)   реальний ВВП збільшився, а номінальний зменшився. 

19. 

 
На рисунку наведені середній виторг (АR), граничний виторг (МR), 
довгострокові граничні витрати (LRМС) та довгострокові середні сукупні 
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витрати (LRATS) фірми, яка працює на ринку монополістичної конкуренції. 
Якщо фірма обирає ціну (Рmk) та обсяг випуску (Qmk), які визначаються 
точкою А, то що з наведеного нижче є правильним? 

а)  фірма отримує економічний прибуток; 
б)  фірма повинна виробляти продукцію в обсязі, який відповідає 
координатам точки  
в)  фірма максимізує прибуток у довгостроковому періоді; 
г)  фірма виробляє продукцію з найнижчими довгостроковими середніми 
сукупними витратами. 

20.  За однакової рівноважної ставки заробітної плати на конкурентному ринку 
праці фірма, що є монополістом на ринку готової продукції, буде: 

а)  наймати більше робітників, ніж конкурентна фірма; 
б)  наймати менше робітників, ніж конкурентна фірма; 
в)  наймати однакову з конкурентною фірмою кількість робітників; 
г)  може наймати як більшу, так і меншу кількість робітників. 

 
Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь  
(кожна правильна відповідь – 2 бали) 
 
21.  Відомий візажист звільнився з салону „Посольство краси", оскільки 
дирекція проігнорувала його вимоги щодо придбання сучасних обладнання та 
матеріалів. Його звільнення підвищить рівень: 

а)  фрикційного та структурного безробіття; 
б)  циклічного та природного безробіття; 
в)  структурного та природного безробіття; 
г)   природного та фрикційного безробіття. 

22.  В результаті зміни ставки податку і кількості грошей в обігу процентна 
ставка залишилася незмінною, а доход збільшився. Можна стверджувати, що: 

а)  кількість грошей в обігу зросла, а ставка податку знизилася;   
б)  кількість грошей в обігу і ставка податку зросли; 
в)  кількість грошей в обігу зросла, а про ставку податку нічого напевне 
стверджувати неможливо; 
г)  кількість грошей в обігу зменшилася, а ставка податку зросла. 

23. Визначте, як змінилася кількість працівників підприємства наприкінці 
місяця, якщо на початку місяця 100 працівників виробили 600 одиниць 
продукції, а в кінці місяця при виробництві 720 одиниць продукції 
продуктивність праці зросла на 50%: 

а)  збільшилася на 25 працівників;  
б)  зменшилася на 20 %; 
в)  збільшилася на 20 %; 
г)  зменшилася на 25 працівників. 

24.Зростання цін за два місяці складало 54%. Визначте, на скільки відсотків 
зростали ціни в середньому щомісяця: 

а)  26,4%;            б)  35,6%;          в)  24%;       г)  42%. 

25.  Ринок певного товару характеризується такими функціями попиту та 
пропозиції:  
Qd =140-5P, Qs = -20+3P. Фіксована ціна встановлена урядом на рівні 
Р= 25 грн.  
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У результаті обсяг продажу товару становитиме: 
а)  15;              б)  20;           в)  40;           г)  55. 

26.  Якщо домашні господарства з кожної додаткової гривні заощаджують 10 
копійок, то мультиплікатор витрат становить: 

а)  4;                  б)  9;   в) 10;           г)  5. 

27.  Укажіть, за яку суму буде продана земельна ділянка площею 10 га, якщо її 
власник щорічно отримував ренту - 12 000 гри., а банківський процент 
дорівнює 20%: 

а) 60 тис. гривень;    в) 24 тис. гривень; 
б) 600 тис. гривень;    г) 240 тис. гривень. 

28. Визначте економічний прибуток підприємця та доцільність продовження 
підприємницької діяльності, якщо впродовж місяця він реалізував 2000 
одиниць продукції за ціною 300 грн./шт., його явні витрати дорівнювали 540 
тис. грн., а неявні - 70 тис. грн.: 

 а)  +60 тис. грн., варто продовжувати бізнес; 
б)  - 10 тис. грн., не варто продовжувати бізнес; 
в)  + 10 тис. грн., варто продовжувати бізнес; 
г)  600 тис. грн., варто продовжувати бізнес. 

29.  Якщо номінальний ВВП в році, наступному за базовим, збільшився з 1500 
до 1650 млрд. доларів, а рівень цін за той же період виріс на 10%, то: 

а)  реальний ВВП скоротився на 20 млрд. дол.; 
б)  реальний ВВП збільшився на 65 млрд. дол.; 
в)  реальний ВВП збільшився більш, ніж на 70 млрд. дол.; 
г)  темпи зростання реального ВВП рівні 0. 

30. Визначте чистий прибуток підприємця, який випустив 2000 одиниць 
продукції за місяць і реалізував за ціною 50 грн./шт. За цей період його 
витрати склали 80 тис. грн. Крім того, він сплатив податок на прибуток в 
розмірі 20%: 

а)  160 тис. грн.;      б)  16 тис. грн.;         в)  20 тис. грн.;          г)  18 тис. грн. 

Завдання № 2 (11 кл) 
 

Творче завдання 1 (10 балів) 
У 1973 році країни-експортери нафти, об'єднані в організацію ОПЕК, узгоджено 
підвищили ціни на нафтопродукти. Такий крок дозволив їм отримати значне 
підвищення виручки від продажу нафтопродуктів. Як Ви вважаєте, чи існує зв'язок 
між можливістю здійснювати зазначену політику та ступенем еластичності 
попиту на нафту? Чи призведуть до зростання виручки подібні заходи, якщо їх 
в сучасних умовах будуть здійснювати країни експортери а) бананів; б) алмазів? 
Свою точку зору проілюструйте графічно. 
 

Творче завдання 2 (15 балів) 
Країна Б запропонувала країні А створити нову спільну валюту. Для кожного з 

наведених нижче факторів визначте: робить існування цього фактора менш чи 
більш привабливим введення спільної валюти для країни А? Поясніть свої 
відповіді. 
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Фактор 1. Набори ресурсів, а також технології виробництва товарів в 
країнах сильно відрізняються. 
Фактор 2. Економічний цикл в країнах А і Б зазвичай йде у «протифазі»: 
коли в країні А – бум, в країні Б – занепад, і навпаки. Фактор 3. Країна А має 
стійку податкову систему, люди не ухиляються від сплати податків, дефіцит 
бюджету буває в цій країні нечасто. 
 

Завдання № 3 (11 кл) 

Задача № 1 (10 балів) 
На земельній ділянці фіксованої площі фермер разом із своєю родиною 
здійснює сільськогосподарське виробництво. Дані таблиці дозволяють 
побачити взаємозв'язок між кількістю працівників та обсягом виробництва: 
 

Кількість працюючих, осіб 1 2 3 4 5 6 

Випуск продукції, млн. тугриків 8 18 27 35 38 40 

Визначити: 
1. Чи існує у фермера економічна необхідність для того, щоб найняти 

двох сільськогосподарських робітників, якщо в родині фермера двоє синів – 
повноцінні працівники (відповідно, зараз в господарстві працює троє – 
фермер і його сини)? Відповідь обґрунтуйте. 

2. Чи буде ефективним господарство фермера, якщо він почне 
використовувати працю трьох найманих працівників, сплачуючи їм у вигляді 
заробітної плати по 3 млн. тугриків на рік? Обґрунтовуючи свою відповідь, 
використовуйте дані, які характеризують динаміку як граничного, так і 
середнього продукту. 

Задача № 2 (15 балів) 
Тривалий час на ринку товару А існували наступні функції попиту та 

пропозиції: Qd = 120-Р , QS = 0,5Р. Всі покупці мали ідентичні індивідуальні 
функції попиту. На жаль, тепер половина покупців пішла з ринку. Уряд 
розглядає наступні варіанти стимулювання попиту для того, щоб прийняти 
один з них: 
а) введення для покупців субсидії в процентах від ціни одиниці товару; 
б) введення для покупців потоварної субсидії. 
 
Визначити: 
1. Яким повинен бути розмір однієї та іншої субсидії для того, щоб 

відновити попередній рівноважний обсяг попиту? 
2. Яким повинен бути загальний розмір однієї та іншої субсидії у 

розрахунку на всіх покупців разом? 
 

Задача № 3 (20 балів) 
Фірма має монопольну владу на регіональному ринку праці і продає 

свою готову продукцію на конкурентному зовнішньому ринку. Виробнича 
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функція фірми в короткостроковому періоді описується рівнянням:                   
Q(L) = 300L – L2 (випуск – в тис.одиниць, обсяг використання праці  в тис. 
людино-годин). Функція пропозиції праці на регіональному ринку описується 
за допомогою формули: Ls = 2w – 160, де w  погодинна ставка заробітної 
плати, долл. Ціна готової продукції на світовому ринку становить 0,5 долл. 
Визначити: яку кількість праці буде використовувати монополія, яку ставку 
заробітної плати вона встановить, скільки продукції буде продавати на 
зовнішньому ринку і яку виручку отримає? 
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Cписок учителів економіки, які підготували переможців ІІІ етапу  
Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки (2014-2015 н. р.) 

 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по батькові 

Назва навчального закладу Класи, 
місця 

1. Олех Анатолій 
Петрович 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 3 Конотопської міської 
ради 

9 кл.(ІІІ), 
11 кл.(І) 

2. Філатова Світлана 
Юріївна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 7 Конотопської міської 
ради 

10 кл (І, ІІ) 

3. Ісай Альона 
Михайлівна 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради 

10 кл. (ІІ), 
11 кл. (ІІ) 

4. Красуля Валентина 
Миколаївна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 10 ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка, м. Суми 

11 кл (ІІ) 

5. Жутова Тетяна 
Анатоліївна 

Воронізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені П.О. Куліша 
Шосткинської районної ради 

11 кл. (ІІІ) 

6. Коляденко Ірина 
Миколаївна 

Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської 
міської ради 

11 кл. (ІІІ) 

7. Барсукова Людмила 
Іванівна 

Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 1 Буринської міської ради 

11 кл. (ІІ) 

8. Савочка Юлія 
Олександрівна 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 Охтирської міської ради 

10 кл. (ІІІ) 

9. Хричіков Олександр 
Юрійович 

Конотопська гімназія Конотопської 
міської ради 

11 кл. (ІІІ) 

10. Алєксєєва Юлія 
Миколаївна 

Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 9 Конотопської міської 
ради 

11 кл. (ІІІ) 

11. Рябуха Алла 
Петрівна 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 Глухівської міської ради 

10 кл. (ІІІ) 

12. Корж Тамара 
Михайлівна 

Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 1 Кролевецької районної 
ради 

11 кл. (ІІІ) 

13. Суркова Віра 
Василівна 

Роменська спеціалізована 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад.  
А.Ф. Йоффе Роменської міської ради 

11 кл. (ІІ) 
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Аналітичний звіт 
про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з економіки (2014-2015 н. р.) 
 

 У першому та другому етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
географії були задіяні учні 10-11 класів. У ІІ етапі взяли участь 375 (386)  учнів, 
з них 223-183 – з міських ЗОШ, 47-98 – сільських, 105-105 – зі спеціалізованих 
навчальних закладів. 
 Варто зазначити, що до складу журі олімпіади були залучені викладачі 
Сумського державного університету, Державного вищого навчального закладу 
«Українська академія банківської справи Національного банку України». 
ІІІ етап олімпіади відбувся 09-10 лютого 2015 року. У ньому взяли участь 32 
учня 10-11 класів з районів та міст області (згідно з рейтингом команд – 61 
учень) 
 
Брали участь Міські ЗОШ Сільські ЗОШ Спеціал. ПТУ Усього 
У І етапі 657-1071 230-727 122-452  657-2250 
У ІІ етапі 223-183 47-98 105-105  375-386 
У ІІІ етапі 5-6 7-14 19-20 1 32-40 
  
У розрізі класів та призерів кількість учасників ІІІ етапу виглядає так: 

 10 клас – 12-9 учнів – 6 призових місць (І м – 1; ІІ м – 2; ІІІ м – 3); 
 11 клас – 20-23 учня – 10 призових місць (І м – 1; ІІ м – 3; ІІІ м – 6). 

В олімпіаді не прийняли участь представники Білопільського, 
Лебединського, Л.-Долинського, Путивльського, Роменського,  
С.-Будського, Ямпільського, В-Писарівського районів, Сумська обласна 
гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей Сумської 
обласної ради, Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка. 

 Найчисельнішими були команди м. Суми (5 осіб), м. Конотоп (4 
особи), м. Шостка (3 особи) 
 Найкраще себе показали (100 % результативність участі) учні 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми (5 дипломів з 5 учасників),  
м. Конотоп (4 дипломи з 4 учасників), Буринського району та м. Ромни  
(по 1 учаснику – 1 призове місце). 
 
 Результативність за типами навчальних закладів та класами  
 

Типи шкіл 10 кл. 
6 пр. місця 

11 кл. 
10 пр. місць 

Спеціалізовані 4 пр. 
67 % 

9 пр. 
90 % 

Міські         2 пр. 
13 % 

0 пр. 
0 % 

Сільські 1 шк. – 0 пр. 
0 % 

1 пр. 
10 % 

Усього учасники ІІІ етапу вибороли 16 дипломів І, ІІ, ІІІ ступенів,  
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з них: спеціалізовані школи – 13 дипломів (81 % від загальної кількості 
призових місць); міські школи – 2 дипломи (12 %); сільські школи – 1 диплом  
(7 %).  
  Найкращих результатів досягли учителі: 

– Олех Анатолій Петрович, учитель економіки Конотопської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської міської ради: 
 9 клас – ІІІ місце;   • 11 клас – І місце; 

– Ісай Альона Олександрівна, учитель економіки Олександрівської 
гімназії Сумської міської ради: 
 10 клас – ІІ місце; 
 11 клас – ІІ місце 

–  Філатова Світлана Юріївна, учитель економіки Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми: 

 10 клас – І місце; 
 10 клас – ІІ місце 

 Серед навчальних закладів Сумської області найбільшу кількість 
призових місць вибороли школи: 

– Конотопська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Конотопської 
міської ради – 2; 

– Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми – 2; 
– Олександрівська гімназія Сумської міської ради – 2; 

  Інтернатні заклади Сумської області на олімпіаді не були 
представлені. 
 Мають учнів-призерів за всіма паралелями класів – м. Суми.  
  Не в повному складі (згідно рейтингу) брали участь в 
олімпіаді: Буринський (2 - 1 учень), Конотопський (2 - 1 учень), 
Недригайлівський  
(2-1 учень), Сумський (2-1 учень), Охтирський (2-1 учень), м. Глухів (2-1 учень), 
м. Лебедин (2-1 учень), м. Ромни (2-1 учень), м. Шостка (4-3 учня) 
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Таблиця реєстрації учасників, за типами навчальних закладів, розподілу 
призерів за районами (містами) та класами  

Призери за  
класами 

Типи 
навчальних 

закладів 
№ 
з/п 

Райони, міста 
 

Ре
йт

ин
г 

Ф
ак

ти
чн

оо
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

пр
из

ер
ів

 

 10 
кл 

11 кл  

С
іл

ьс
ьк

і. 

М
іс

ьк
і 

С
пе

ці
ал

. 

За
га

ль
на

 
к-

ст
ь 

ш
кі

л 

1. Білопільський 2 - -   1     1 
2. Буринський 2 1 1   1-1 

пр 
   1 1 

3. В.-Писарівський 2 - -        1 
4. Глухівський  2 - 0  1   1   1 
5.  Конотопський 2 1 0   1  1   1 
6. Краснопільськ. 2 2 0   2  1   1 
7. Кролевецький 2 2 1  1 1-1 

пр 
  1  1 

8. Лебединський 2 - -         
9. Л-Долинський 2 - -         
10. Недригайлівськ  2 1 -   1  1   1 
11. Сумський 2 1 0   1  1   1 
12. Охтирський 2 1          
13. Путивльський 2 - -         
14. Роменський 2 - -   1      
15. С- Будський 2 - -         
16. Тростянецький 2 2 0   2    1 1 
17. Шосткинський 2 2 0   2-1пр  1   1 
18. Ямпільський 2 - -         
19. м. Глухів 2 1- 0  1-

1пр 
   1   

20. м. Конотоп 4 4 4  1-
1пр 

3-3пр    3 3 

21. м. Лебедин 2 1 0   1   1  1 
22. м. Охтирка 3 3 1  3-

1пр 
   3  3 

23. м. Ромни 2 1 2   1-1пр   1 2 3 
24. м. Шостка 4 3 2  2- 1-1пр    1 1 
25. м. Суми 5 5 6  3-

3пр 
2-2пр    3 3 

26. Обласна  
гімназія-
інтернат 

2 -          

27. Кадетский 
корпус 

- -          

28. ДПТНЗ 
«Сумське ВПУ 
будівництва і 
дизайну» 

1 1 0      1  1 

 Усього 61 37 19  12 
6 пр 

20 
10 пр  6 8 11 25 
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Буринський – прийняли участь; Лебединський – не прийняли участі  
1пр – кількість призерів 
 
Кількісний аналіз виконання завдань учасниками ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з економікі 
 

Аналіз виконання олімпіадних робіт дає підстави зробити такі висновки: 
1. Серед учнів 10 класу (макс. – 110 б) менш ніж 1/3 (36 б) від 

загальної кількості балів набрали учні шкіл: 
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сумське 
ВПУ будівництва і дизайну» – 21 бал 

Призери набрали: 
 І місце – 93 бали (84 %); 
 ІІ місце – від 81 до 82 балів (73 %); 
 ІІІ місце – від 63 до 71 балів (57-64 %) 

 2. Серед учнів 11 класу (макс. – 110 б) менш ніж 1/3 (36 б) від загальної 
кількості балів набрали учні шкіл: 

 Чорноплатівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської 
районної ради – 34 бали; 

 Камянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Тростянецької районної 
ради – 34 бали 

Призери набрали: 
 І місце – 86 балів (78 %); 
 ІІ місце – від 72 до 75 балів (65-68 %); 
 ІІІ місце – від 52 до 68 балів (47-61 %) 

Економічна грамотність сьогодні стала невід’ємною складовою освіти 
громадянина. Виходячи з потреб особистості та державних потреб, економіка 
є одним з найважливіших шкільних предметів. Підготовка школярів до 
інтелектуальних змагань заслуговує на особливу увагу та потребує 
цілеспрямованої, систематичної роботи не лише вчителів економіки, але й 
адміністрації навчальних закладів, відділів (управлінь) освіти 
райдержадміністрацій, міських рад, міських та районних методичних кабінетів. 
Тому для зацікавлення учнів цим предметом адміністраціям навчальних 
закладів слід звернути увагу на поширення викладання факультативів та, а 
саме: «Основи інтелектуальної власності», «Основи податкових знань», 
«Основи споживчих знань», «Власна справа», «Фінансова грамотність» тощо. 
Одним з напрямів підготовки школярів до учнівських олімпіад – зв'язок з 
вищими навчальними закладами, участь у конкурсах, турнірах, позакласних 
формах економічного спрямування, наприклад «Шкільна академія 
підприємництва». У процесі функціонування шкільних клубів підприємництва 
успішно вирішуються задачі не лише економічних та фінансових розрахунків 
(наприклад, складання бізнес-планів), але й виховні: прищеплення учням 
навичок лідерства та особистої відповідальності; виховання ділової етики та 
обов’язковості у стосунках з партнерами; розвиток навичок маркетингових 
досліджень; розвиток здібностей, художніх талантів при виробництві певного 
товару. 



 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ  
ІІ ТА ІІІ ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ  З ЕКОНОМІКИ  
2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 
 
 
 
 
 
 

Упорядник: В.Д. Попов 
Комп’ютерний набір: В.Д. Попов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 25.06.2015 р. 
Форма 60×84/16 

Папір офсетний друк 
Ум. друк. Арк.3,72 

Тираж 4 прим. 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
РВВ СОІППО, 40007, м. Суми, вул. Р-Корсакова,5 

тел. 65-64-95 


