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Вступ  

Економіка є творчою і поведінковою наукою, тому її вивчення 
сприяє розвитку вмінь осмислювати й систематизувати безліч 
економічних процесів, відношень, подій, фактів, явищ, спостережень 
економічного життя, а також приймати відповідні рішення. 

Метою цього посібника є надання студентам усіх форм 
навчання методичної допомоги під час виконання завдань самостійної 
роботи, підготовки до семінарських занять  та поточного контролю. 

Глибоке вивчення економічної теорії, її законів і категорій 
забезпечується поєднанням аудиторних занять  із самостійною 
роботою студентів. Самостійне вивчення предмета,як показує досвіт, 
не тільки поглиблює знання студента, воно формує у нього уміння 
працювати з літературою і іншими джерелами інформації творчо 
мислити, користуватися надбаними знаннями. Самостійна робота 
студента в процесі вивчення кожної теми курсу є основним методом 
пізнання законів і категорій економічної теорії. Виконуючи завдання 
самостійної роботи, студент стає ініціатором пошуку знань, засвоєння 
їх, формування навичок і всього спектра різноманітних якостей , 
необхідних у подальшій діяльності.  

Структурними складовими посібника є: завдання самостійної 
роботи, запитання для перевірки знань студентів та критерії оцінки 
самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота виконується переважно в письмовому 
вигляді (конспекту) тієї інформації, що задана і перевіряється 
викладачем при опитуванні поточному або на семінарських заняттях. 

Слід зауважити, що питання, які студенти опрацьовують 
самостійно, включенні до списку питань для заліку (іспиту). 

Для самостійного опрацювання курсу економічної теорії 
рекомендуються джерела, наведені у списку літератури. 
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Критерії оцінки самостійної роботи:  
 Основними критеріями, що характеризують якість виконання завдань 
самостійної роботи з навчальної дисципліни „Економічна теорія”, є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу, опрацьованого 
самостійно з використанням основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних завдань. 

Оцінювання результатів самостійної роботи проводиться на 
семінарських заняттях за наступними критеріями: 

Оцінка «незадовільно» (2 бали) виставляється у випадку відсутності у 
студента знань із наданого завдання.  

Оцінка «задовільно»(3 бали) виставляється за умови, що студент 
завдання виконав частково і розуміє основні положення опрацьованого 
матеріалу. 

Оцінка «добре»(4 бали)  передбачає, що  завдання виконано повністю і 
вчасно, студент розуміє зміст опрацьованої інформації. 

Оцінка «відмінно»(5 балів)  виставляється за умови, коли завдання 
виконано правильно, вчасно і без зауважень, наявні вміння репродуктивного 
характеру.  



 4 

 

Тема: Економічні потреби і виробничі можливості суспільства: 
крива виробничих можливостей. 

 Завдання.  З'ясувати зміст закону обмеженості ресурсів і вплив 
його на вирішення проблеми    економічного вибору та кривої 
виробничих можливостей.  

Література. 

[1] Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред. В.Д. 
Базилевича. К. : Знання прес, 2005. – гл. 2§2 

[2] Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Предборського 
В.А. – К.: Кондор, 2002, Розділ 2§3 

[3] Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенка Ю.В. – К.: 
ЦУЛ, 2009 

Запитання для перевірки знань. 

1. Крива виробничих можливостей показує: 

a. Точну кількість двох товарів, яку економіка має намір виробляти; b.   Найкращу з можливих комбінацій двох товарів; c. Альтернативні комбінації виробництва товарів за наявності даної 
кількості виробничих ресурсів; 

d. Правильної відповіді не має. 2. Який з наведених факторів може сприяти зсуву кривої виробничих       можливостей праворуч: a. Економічна криза; 
b. Виснаження природних копалин; 
c. Вивезення фінансових активів за кордон; 
d. Упровадження нових технологій. 3. Який з наступних факторів може сприяти зсуву кривої виробничих 

можливостей ліворуч: 
a. Залучення іноземних інвестицій; 
b. Зростання безробіття; 
c. Підвищення продуктивності праці; 
d. Переоснащення виробництва. 4. Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті: a. Повна зайнятість; 
b. Повне використання економічних ресурсів; 
c. Або повна зайнятість, або повне використання інших економічних 

ресурсів; 
d. І повна зайнятість, і повне використання інших економічних ресурсів 
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Тема: Ферми організації суспільного виробництва і гроші. 

Завдання. Охарактеризувати зміст, елементи і розвиток системи 
грошового обігу. 

Література. 

[1] - гл.6,§4. 

[2] – Розд. 4§5. 

Запитання для перевірки знань. 

1. До елементів грошової системи не належить: 

a. назва національної грошової одиниці; 
b. вид грошових знаків і характер їхнього забезпечення; 
c. порядок грошової емісії; 
d. функції грошей.  2. Біметалізм є системою, де роль загального еквівалента закріплялась 

за: 
a. золотом; 
b. золотом і сріблом; 
c. паперовими грошима; 
d. кредитними грошима.  3. Грошова система в якій золото перетворено із грошового товару у 

звичайний товар: 
a. біметалізм; 
b. монометалізм; 
c. золото девізний стандарт; 
d. паперово-кредитна.  

 

 

 

 

 

 

 

Тема : Ринок як форма організації суспільного виробництва. 
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Завдання: Охарактеризувати структуру риноку і його 
інфраструктуру. 

Література  

[1]-гл. 7, §2 

[2] – Розд. 5, §2 

Запитання для перевірки знань 

1. Що з наступного не є ознаками ринкової економік? 

a. приватна власність; 
b. конкуренція; 
c. суспільний інтерес як основний мотив поведінки; 
d. обмежена роль держави.  2. Для змішаної економіки не властиві; 
a. ринкова регулювання; 
b. державне регулювання економіки; 
c. планування на макрорівні; 
d. правильної відповіді не має.  3. Який тип виробництва є історичним попередником ринкової системи? 
a. античний; 
b. азіатський; 
c. традиційний; 
d. феодальний. 
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Тема: Підприємство і підприємництво. 

Завдання: Розглянути зміст і форми підприємництва, сутність та 
види підприємств. 

Література  

[1]гл. 10. 

[2] Розділ 7. 

Запитання для перевірки знань  

1. який тип економічної системи є логічно зайвим поданій класифікації? 

a. Натуральна економіка; 
b. Команда економіка; 
c. Традиційна економіка; 
d. Ринкова економіка;  2. Який тип виробництва є історичним попередником ринкової системи? 
a. античний; 
b. азіатський; 
c. традиційний; 
d. феодальний.   3. Яка ознака є основною класифікації економічних систем на ринкові 

та адміністративній - команді? 
a. рівень економічного розвитку; 
b. домінуюча форма власності; 
c. механізм координації господарської діяльності суб’єктів; 
d. рівень соціального розвитку.  4. Який економічний уклад є домінуючим у сучасних змішаних 

системах?  
a. приватнокапіталістичний; 
b. соціалізований; 
c. державний; 
d. правильної відповіді не має. 
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Тема: Форми суспільного продукту в процесі відтворення. 

Завдання: Визначити і охарактеризувати форми суспільного 
продукту 

Література  

[1]гл. 15, §1 

[2] Розділ 10 

Запитання для перевірки знань 

1. В рахунок ВВП по доходам включають: 

a. Заробітну плату; 
b. Доходи від власності; 
c. Податки з прибутку підприємств; 
d. Інвестиційні витрати; 
e. Усі відповіді правильні.  2. Номінальний ВВП – це: a. Дохід, одержаний у даному році; 
b. Дохід, одержаний фірмами, які використовували тільки національні 

ресурси; 
c. Дохід, одержаний у даному році і підрахований за цінами базового 

року; 
d. Правильної відповіді не має.  3. Як співвідносяться ВВП, розрахований за сумою видатків, і ВВП, 

розрахований за сумою доходів? 
a. ВВП за доходами дорівнює ВВП за видатками; 
b. В умовах економічної кризи ВВП за видатками перевищує ВВП за 

доходами; 
c. Співвідношення між цими показниками залежить від темпів 

зростання цін; 
d. ВВП за доходами завжди перевищує ВВП за       видатками.  

 

 

 

 

 

Тема: Державне регулювання економіки 
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Завдання: З’ясувати в чому необхідність і які існують функції і 
методи державного регулювання економіки. 

 Література: [1], гл. 19; [2], Розділ 12,§3.    Запитання для перевірки знань:  1. Необхідність державного регулювання економікою зумовлена: a. наявністю об’єктів власності, що не піддаються приватній 
експлуатації; 

b. перерозподілом доходів з метою зниження соціальної напруги в 
суспільстві; 

c. необхідністю захисту середовища існування людей; 
d. усі відповіді правильні.  2. Державна політика, що визначає витрати держави на оподаткування, 

має назву: 
a. монетарна; 
b. фіскальна; 
c. політика доходів.  3. Прихильники класичного напряму, імовірніше,виступали б на 

підтримку: 
a. запровадження закону про мінімальну заробітну плату; 
b. зростання державних витрат заради стимулювання сукупного 

попиту; 
c. політики невтручання держави в економіку. 
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Тема: Світове господарство і глобальні проблеми сучасності. 

Завдання. Визначити і розглянути глобальні проблеми сучасності. 

Література: 

[1] гл. 22; 

[2] Розділ 19, §6 

Запитання для перевірки знань: 

1. До соціально-економічних передумов глобалізації слід зарахувати: 

a. революцію в галузі інформаційних технологій; 
b. розвиток нових поколінь транспорту і зв’язку; 
c. поглиблення інтернаціоналізації економіки.  2. Глобальні проблеми людства: a. можуть бути вирішені лише на основі об’єднання зусиль розвинутих 

країн; 
b. виникли у процесі розвитку людської цивілізації; 
c. мають загальнопланетарний характер.  3. Новими глобальними економічними суб’єктами є: a. міжнародні і неурядові організації; 
b. громадські рухи, міста – мегаполіси; 
c. усі відповіді правильні.                     Рекомендована література 

 

Базова 

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. 
Базилевича. – К.: Знання прес, 2006. -581 с. 

2.   Основи економічної теорії / За ред. Предборського В.Н. – К.: Кондор.                  
– 2009.- 321 с. 
2. Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенко Ю.В. – К.: ЦУЛ, 

2009. - 623 с. 
Допоміжна 

1. Беляєв О.О. Бебело А.С. Політична економія: Навчальний посібник. – 
К.: КНЕУ, 2001-328 с. 

2. Гальчицький А.С. Основи економічних знань. – К.: 2002 
3. Вачевський М.В., Скотний В.Т. Основи економічних знань. – К.: 2002 
4. Крупка М.І.  Островерх П.І. Основи економічної тоерії. – К.: Атіка, 

2002. 
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