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Вступ 

Політична економія як наука досліджує і розкриває економічну 

анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування та розвитку. 

Будучи суспільною дисципліною системного типу вона займає центральне 

місце в економічних дисциплінах, оскільки є ядром економічної теорії. 

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 політекономії, 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 політичної економії. 

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 політичної економії 

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 „Політична економія”, 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.  
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Тема: Політекономія як наука 

Завдання.  Описати виникнення та етапи розвитку політичної економії. 

Література. 

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

[2] Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Предборського В.А. 
– К.: Кондор, 2009, Розділ 1§3. 

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

 
Запитання для перевірки знань. 

1. Представники якої школи (напрямку) в економічній науці вважали 
торгівлю джерелом багатства суспільства? 

а) фізіократія;  
б) класична політекономія;  
в) меркантилізм;  
г) кейнсіанство. 
2. Представники якої школи (напрямку) в економічній науці вважали 

природні ресурси джерелом багатства суспільства? 
а) фізіократія;  
б) класична політекономія;  
в) меркантилізм;  
г) кейнсіанство. 
3. Хто з названих економістів вважається найвідомішим представником 

монетаризму? 
а) Дж. Сакс; 
б) С. Фішер; 
в) А. Шварц; 
г) М. Фрідмен. 
4. Політична економія як наука виникла у: 
а) Стародавній Греції; 
б) Стародавньому Китаї; 
в) Західній Європі періоду становлення капіталізму; 
г) Східній Європі кінця XIX – початку XX ст. 
4. Хто першим з мислителів увів назву економічної науки “політична 

економія”?  
а) Аристотель;  
б) А. Монкретьєн;  
в) А. Сміт; 
г) Д. Рікардо.  
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Тема: Виробництво: зміст і фактори 

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, 2009, 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:Економічна система і власність. 
 
Завдання. Описати фомаційні та цивілізазійний підходи до 

періодизації суспільного розвитку. 
 
Література. 
[1] - гл.3. 
[2] – Розд. 3§2. 
 
Запитання для перевірки знань. 

1. Якщо в країні переважну частину ресурсів привласнює держава, то її 
економічна система є: 

а) змішаною; 
б) командною; 
в) ринковою; 
г) всі варіанти відповідей неправильні. 
 
2. Сучасна економіка України – це: 
а) ринкова економіка; 
б) командна економіка; 
в) традиційна економіка; 
г) перехідна економіка. 
д) правильна відповідь відсутня. 
 
3. Критерієм періодизації економічної еволюції суспільства за технологічною 

концепцією є: 
а) рівень добробуту членів суспільства; 
б) рівень розвитку техніки і технології; 
в) тип координації та керування економічними діями суб'єктів; 
г) форма власності на фактори виробництва. 
 
4. Критерієм класифікації економічних систем на ринкову, командну, 

традиційну і змішану є: 
а) рівень добробуту членів суспільства; 
б) рівень розвитку техніки і технології; 
в) тип координації та керування економічними діями суб'єктів; 
г) форма власності на фактори виробництва. 
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Тема: Форми 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. 

 
4.       Коли більшість країн світу остаточно відмовилися від золотого 

стандарту? 

а.      перша половина ХІХ ст.; 
б.      друга половина ХІХ ст.; 
в.       перша половина ХХ ст.; 
г.       друга половина ХХ ст. 



 8 

Тема : Ринок як форма організації суспільного виробництва. 
 
Завдання: Охарактеризувати структуру ринку. 
 
Література  
[1]-гл. 7, §2 
[2] – Розд. 5, §2 
 
Запитання для перевірки знань 
 

1. Ринок предметів споживання це: 
а) ринок товарів і послуг особистого споживання; 
б) ринок товарів короткострокового і довгострокового особистого 

споживання; 
в) ринок продовольчих і непродовольчих товарів особистого 

споживання; 
г) ринок товарів особистого і виробничого споживання; 
д) усі відповіді вірні. 
 
2. Попит на чинники виробництва є похідним від: 
а) попиту на предмети споживання; 
б) попиту на працю; 
в) моделі ринку; 
г) виду конкуренції. 
 
3. Ринок капіталів – це ринок: 
а) капіталів і капітальних благ; 
б) ресурсів, що приносять процент позичальнику; 
в) будівель і споруд, устаткування та запасів; 
г) капітальних благ, що віддаються власниками в оренду (лізинг) і 

приносять процент; 
д) усі відповіді вірні. 
 
4. Продуктивними є такі чинники виробництва. Можливі варіанти 

відповіді: 
а) тільки праця; 
б) тільки праця і підприємництво; 
в) тільки земля; 
г) тільки праця і засоби виробництва (капітальні блага); 
д) праця, земля, засоби виробництва і підприємництво. 
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Тема: Підприємство і підприємництво. 
 
Завдання: Розглянути  сутність та види підприємств. 
 
Література  
[1]гл. 10. 
[2] Розділ 7. 
 
Запитання для перевірки знань  
 

1. За правовим статусом і формою господарювання підприємства 
класифікуються на: 

     а) комерційні, некомерційні; 

б) одноосібні, кооперативні, орендні, господарські товариства; 

в) приватні, колективні, комунальні, державні; 

г) лізингові, промислові, банківські, торговельні, страхові. 

2. Найпростішою формою об’єднання підприємства є: 

а) концерн; 

б) корпорація; 

в) асоціація; 

г) консорціум; 

д) холдинг. 

3. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за 
борги товариства: 

а) в межах належних їм акцій; 

б) у межах належних їм внесків; 

в) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску; 

г) усім належним їм майном; 

д) уcі відповіді неправильні. 
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Тема: Капітал. Витрати виробництва і прибуток. 
 
Завдання: Визначити і охарактеризувати доходи в ринковій економіці. 
 
Література  
[1]гл. 13. 
[2] Розділ 9. 
 
Запитання для перевірки знань 
 

1. Визначте, які з названих форм доходів є основними? Можливі 
варіанти відповіді: 

а) заробітна плата, рента, процент, дивіденд, прибуток; 

б) заробітна плата, рента, процент; 

в) заробітна плата, рента, процент, субсидії; 

г) заробітна плата, рента, процент, трансферти; 

д) усі відповіді правильні. 

2. Визначте доходи, які одержують домогосподарства від власності? 

а) процент; 

б) рента; 

в) дивіденд; 

г) процент, рента, дивіденд; 

д) процент, рента, дивіденд, прибуток. 

3. Які чинники обумовлюють нерівномірність первинного розподілу 
доходів? Можливі варіанти відповіді: 

а) неоднакова продуктивність чинників виробництва; 

б) нерівномірний розподіл власності на чинники виробництва; 

в) наявність непрацездатних осіб працездатного віку; 

г) існування тіньової економіки. 
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Тема: Макроекономічні показники і економічне зростання 
 
Завдання: Визначити і охарактеризувати типи економічного зростання 
 
Література  
[1]гл. 15, §2 
[2] Розділ 10 
 
Запитання для перевірки знань 
 

1. Економічне зростання вимірюється як: 
а) збільшення реального обсягу національного виробництва за певний період; 
б) збільшення реального обсягу виробництва на душу населення за певний 

період часу; 
в) правильні а) і б); 
г) усі відповіді неправильні. 
 
2. До факторів економічного зростання відносяться: 
а) кількість і якість природних ресурсів; 
б) кількість і якість трудових ресурсів; 
в) застосовувані у виробництві технології; 
г) усі відповіді правильні. 
 
3. До інтенсивних факторів економічного зростання належать: 
а) якісне удосконалення виробничих потужностей, зменшення часу на 

виробництво одиниці продукції; 
б) збільшення відпрацьованого часу; 
в) збільшення виробничих потужностей; 
г) усі відповіді неправильні. 
 
4.До екстенсивних факторів економічного зростання належать: 
а) збільшення продуктивності праці; 
б) поліпшення організації виробництва; 
в) збільшення чисельності зайнятих у виробництві працівників; 
г) усі відповіді правильні. 
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Тема: Макроекономічна нестабільність 
 
Завдання: З’ясувати зміст і види зайнятості населення. 

      
          Література: 

[1], гл. 19; 
[2], Розділ 12,§3. 
 
Запитання для перевірки знань: 
 

1. Знайдіть правильну відповідь на питання: що таке повна зайнятість? 

а) зайнятість усього працездатного населення працездатного віку; 

б) зайнятість економічно активного населення віком від 15 до 70 
років; 

в) зайнятість усіх тих, хто потребує оплачуваної роботи, тобто 
усіх, хто бажає і здатен займатися діяльністю, яка приносить дохід у тій 
чи іншій формі; 

г) зайнятість людей, що займаються офіційно зареєстрованою 
діяльністю. 

2. Яка з наведених нижче форм зайнятості є провідною в Україні: 

а) осіб – співвласників колективних, кооперативних та акціонерних 
підприємств і організацій; 

б) наймана праця за трудовою угодою; 

в) праця громадян, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю; 

г) праця громадян, зайнятих у недержавному секторі; 

д) самозайняті працівники і підприємці; 

е) зайняті в особистому підсобному господарстві. 

4. Ефективна зайнятість представляє собою: 

а) повну зайнятість працездатного населення країни; 

б) повну і продуктивну зайнятість економічно активного населення 
країни; 

в) повну і раціональну зайнятість, яка забезпечує оптимальний 
соціально-економічний результат у певний час і за конкретних умов; 

г) повну зайнятість, що здійснюється на використанні сучасних 
досягнень науки і техніки. 
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Тема: Державне регулювання економіки 
 
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. 

 
4.        До методів ДРЕ в ринкових умовах відносяться: 

а.         планування; 

б.         ціноутворення; 

в.         корегування пропозиції грошей; 

г.         всі відповіді неправильні. 
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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. 

 
4.       Визначте сфери дії глобальних проблем: 
а.       взаємодія людини і природи; 

б.       взаємодія природи і суспільства; 

в.       збереження навколишнього середовища; 

г.       суспільні взаємовідносини; 

д.       взаємовідносини між людьми; 

е.       розвиток науки; 

ж.      розвиток людини. 

 

. 

 



 15 

Рекомендована література 
Основна 

1. Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенко Ю.В. – К.: ЦУЛ, 
2009. – 623 с. 

2. Економічна теорія: Навчальний посібник/ За ред. Андрущенка А.М. 
– К.: ЦУЛ, 2009. – 520 с. 

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. 
Базилевича. – К.: Знання прес, 2005. -581 с. 

4. Якобчук В.П. Економічна теорія: Навч.посіб. – К.:Ліра-К, 2015. – 
408 с. 

Допоміжна 

1. Гальчинський А.С. Основи економічних знань. – К.: 2002 
2. Вачевський М.В., Скотний В.Т. Основи економічних знань. – К.: 

2002 
3. Крупка М.І.  Островерх П.І. Основи економічної тоерії. – К.: Атіка, 

2002 
4. Основи економічної теорії / За ред. Предборського В.Н. – К.: 

Кондор. – 2009. - 321 с. 
5. Основи економічної теорії / За ред. Чухно Н.С. – К. Вища школа, 

2002 
6. Політекономія: Підручник / за ред.. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 

2003.-421 с. 
       7.     Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. – К.: Ліра-К,    

2014. – 240 с.  
                                                      Інформаційні ресурси  
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського // 
http://www.nbuv.gov.ua  

Офіційні сайти періодичної літератури:  
Назва журналу Офіційний сайт 

Актуальні проблеми економіки www.eco-science.net 

Економіка і держава www.economy.in.ua 

Економіка України www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/EkUk/index.html 

Економіка та підприємництво www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Etp/texts.html 

Економіка. Фінанси. Право www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Efp/texts.html 

Економіст www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekonomist/ 

Економічна теорія www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/ET/index.html 

Ефективна економіка www.economy.nayka.com.ua 



 16 

Економічний часопис – ХХІ www.soskin.info/ea 

Бюлетень Нац. банку України www.bank.gov.ua 

Бізнес www.business.ua 

Вища школа економіки (Росія) www.hse.ru 

 


