
Тема: Поняття витрат, їх класифікація. Розрахунок  собівартості продукції за 

статтями калькуляції та елементами витрат. 

 

Тести  

1. Що таке попит: 

а) бажання покупця придбати товар; 

б) представлена на ринку потреба у товарах і послугах; 

в) всі товари, потреби, необхідні для життя; 

г) всі блага, які виробляються і продаються на ринку. 

2. Кількість конкретного товару, яку прагне купити конкретний споживач протягом певного часу 

за певних умов: 

а) обсяг попиту; 

б) детермінант попиту; 

в) закон попиту. 

3. Залежність величини попиту від ціни товару стосовно даного покупця: 

а) індивідуальний попит; 

б) загальний ринковий попит; 

в) одноосібний попит; 

г) правильної відповіді немає. 

4. Ефект заміщення має на меті: 

а) заміщення дешевих товарів дорожчими; 

б) заміщення дорожчих товарів дешевшими; 

в) заміщення цін на всі товари; 

г) обмін товарів на гроші. 

5. Закон попиту свідчить про те, що: 

а) величина попиту перебуває у прямій залежності від ціни; 

б) величина попиту перебуває у зворотній залежності від ціни; 

в) заміна ціни на певний товар може призвести до зміни попиту на нього; 

г) на величину попиту не впливає динаміка цін на товар. 

6. На величину попиту не впливає: 

а) ціна нашого товару; 

б) якість нашого товару; 

в) доходи покупців; 

г) ціна інших товарів. 

7. Реакція, що характеризує значні зміни товарного споживання у структурі родинного бюджету: 

а) альтернативна реакція; 

б) економічна реакція; 

в) загально-структурна пристосувальна реакція; 

г) змінна реакція. 

8. Кількість товарів, на яку люди збільшать або зменшать свої придбання внаслідок зміни ціни: 

а) ефект заміщення; 

б) ефект доходу; 

в) цінова еластичність попиту; 

г) а) і б). 

 



9. Якщо Ер=1, то такий попит називається... 

а) одинично еластичним; 

б) еластичним; 

в) нееластичним; 

г) абсолютно еластичним. 

10. "Ефектом Гіффена" називається ситуація, в якій... 

а) підвищення доходів споживачів супроводжується зменшенням попиту на малоцінні товари; 

б) споживання предметів розкоші зростає швидше, ніж зростає дохід споживачів; 

в) споживачі не схильні скорочувати покупки зі збільшенням ціни, очікуючи в подальшому 

нового зростання цін; 

г) підвищення цін на малоцінні товари супроводжується зростанням величини попиту на них. 

11. Що таке пропозиція? 

а) товари, представлені на ринку; 

б) сукупність товарів і послуг, яку виробники готові продати за певну ціну; 

в) залежність цін і попиту товару. 

12. Обсягом пропозиції називається: 

а) конкретна кількість товару, привезеного на ринок; 

б) кількість товару, яку продавець прагне продати на ринку протягом одиниці часу і за певних 

умов; 

в) кількість товару, яку споживач може купити за даний обсяг часу. 

13. Зниження ціни на товар призвело до зростання величини попиту. Це означає, що: 

а) попит еластичний, виручка знизиться; 

б) попит еластичний, виручка підвиситься; 

в) попит не еластичний, виручка зменшиться; 

г) попит не еластичний, виручка зросте. 

14. Якщо еластичність попиту на товар менше одиниці, то при зростанні ціни виручка... 

а) не зміниться; 

б) зменшиться; 

в) збільшиться; 

г) не може бути підрахована. 

15. Ринкова рівновага - це... 

а) збіг інтересів виробників та продавців; 

б) ситуація, при якій продається максимальна кількість даного; 

в) ситуація, при якій кількість покупців дорівнює кількості продавців; 

г) ситуація, при якій певна величина попиту дорівнює певній величині пропозиції. 

16. Збільшення попиту на товар призведе до... 

а) зміщення кривої пропозиції вправо; 

б) зміщення кривої пропозиції вліво; 

в) зростання величини пропозиції; 

г) зменшення величини пропозиції. 

17. Головними чинниками у формуванні ціни є... 

а) середні витрати виробництва; 

б) попит і пропозиція; 

в) маржинальні витрати виробництва; 

г) суб'єктивна оцінка споживачів. 

 



18. Якщо величина попиту перевищує величину пропозиції, то це приклад... 

а) ефекту Гіффена; 

б) ефекту доходу; 

в) дефіциту; 

г) надлишку. 

19. Якщо якогось блага стає мало, це означає, що: 

а) ринкова ціна зменшується, пропозиція зростає; 

б) пропозиція зменшується порівняно з попитом, а тому ринкова ціна зростає; 

в) пропозиція зменшується, ринкова ціна зменшується; 

г) пропозиція зростає, ринкова ціна зростає. 

20. Якщо ціна на ринку певного товару встановлюється нижче рівня рівноважної, то це призведе 

до: 

а) збільшення виробництва даного товару; 

б) збільшення попиту на даний товар; 

в) виникнення дефіциту; 

г) виникнення надлишку. 

21. Вкажіть, які з названих факторів можуть впливати на величину пропозиції: 

а) ціна товару; 

б) доходи покупців; 

в) ціни інших товарів-замінників; 

г) державні дотації виробникам. 

22. Що означає крива попиту: 

а) залежність попиту від ціни продукту; 

б) зміну корисності продукції; 

в) взаємодію попиту і пропозиції. 

23. Детермінанти попиту - це: 

а) закони, що визначають обсяг попиту; 

б) правила обчислення попиту; 

в) фактори, які визначають обсяг попиту; 

г) внутрішні фактори, які визначають обсяг попиту. 

24. Якщо Ер=0, то крива попиту є: 

а) одинично еластичною; 

б) еластичною; 

в) нееластичною; 

г) абсолютно еластичною. 

25. Обсяг пропозиції позначається: 

 
 

 


