
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

з Політекономії 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою виконання індивідуальної самостійної роботи з дисципліни 

«Політекономія» є вивчення та осмислення студентами теоретичних аспектів 

економічного життя сучасного суспільства, формування економічного стилю 

мислення з урахуванням реальностей, що склались в економіці України, її 

особливостей та перспектив. 

Для розкриття поставленої проблеми необхідно опрацювати матеріали з основ 

економічної теорії, які публікуються в періодичних виданнях, інтернет джерелах, 

слідкувати за змінами у економіці країни. 

В основній частині роботи значну увагу слід приділити глибокому 

теоретичному висвітленню як теми в цілому, так і окремих її аспектів, правильно 

пов’язуючи теоретичні положення з практикою, конкретним цифровим матеріалом. 

Крім того, студенти викладають своє бачення вирішення економічних проблем з 

позиції окремих напрямків сучасної економічної думки. 

Структура індивідуального завдання 

Індивідуальне завдання повинно бути чітко структурованим за наступним 

планом: 

вступ – тема, мета, завдання роботи, науковці, що займалися вивченням 

даного питання; 

теоретичний виклад – опис базових теоретичних положень, систематизована 

реферативна інформація;  

основні результати роботи – статистичні дані, таблиці, рисунки;  

висновки;  

список використаних джерел.  

Оформлення роботи 

Робота виконується на папері формату А-4 за допомогою комп’ютера або 

рукописно. У випадку комп’ютерного набору використовується шрифт Times New 



Roman у 14-ому кеглі, вирівнювання по ширині тексту, міжрядковий інтервал ‒ 

1,5. Варіант роботи відповідає номеру студента у списку навчальної групи.  

Зразок оформлення титульної сторінки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання індивідуального завдання 

 
7,6 – 6,5 балів − студент дає правильну відповідь на поставлене питання, 

розуміє зміст основних економічних законів, робить логічні висновки та 

узагальнення, показує здатність аргументувати власне ставлення на економічну 

проблему; використовує фактичні дані, які підтверджують відповідь на питання. 

Дотримано вимог до оформлення роботи. 

6,4-4,8 балів – студент володіє знаннями матеріалу на рівні вимог, наведених 

вище, але в розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у 

формулюванні економічних термінів і категорій, виявленні взаємозв’язку між 

економічними явищами. Дотримано вимог до оформлення роботи. 

4,7-3,6 балів – студентом у розкритті змісту були допущені суттєві помилки у 

формулюванні термінів і категорій, відсутні власні судження щодо означеної 

проблеми; питання викладене поверхово, відповідь містить зайвий матеріал. Є 

порушення вимог до оформлення роботи. 

3,5-1 балів − студент неправильно співвідносить економічні явища, немає 

системності в його знаннях, не вміє робити висновків, не сформовані навички 

МУКАЧІВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
 

 
Економічні цикли, етапи дослідження їх природи 
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самостійної роботи. Відповідь не відповідає змісту питання. Є порушення вимог 

до оформлення роботи. 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТЕКОНОМІЯ» 

 
1. Створення державою правової бази функціонування економіки 
2. Економічне зростання та економічний розвиток 
3. Теорія і моделі економічного зростання 
4. Циклічність економічного розвитку 
5. Чинники економічного зростання 
6. Роль держави в ринковій економіці 
7. Світове господарство 
8. Міжнародна торгівля та її роль у світовому господарстві 
9. Національне багатство та його структура 
10. Економічне відтворення: суть та види 
11. Доходи населення у ринковій економіці 
12. Національна економіка, основні макроекономічні показники 
13. Заощадження та інвестиції в економічному зростанні 
14. Економічні кризи, їх причини та наслідки 
15. Зайнятість населення: форми і роль в економіці 
16. Види і форми безробіття 
17. Теорії зайнятості населення 
18. Державний бюджет і перерозподіл національного доходу 
19. Споживання і заощадження: суть та форми 
20. Грошово-кредитна політика держави 
21. Політика соціального захисту населення 
22. Проблеми зайнятості населення та відтворення робочої сили у сучасній 

Україні 
23.  Об’єктивні чинники і риси перехідної економіки 
24. Переваги та недоліки капіталістичної економіки 
25. Міжнародний поділ праці та його роль у формуванні світового 

господарства 
26. Міжнародна економічна інтеграція, суть чинники та форми 
27. Міжнародні інтеграційні угрупування. 
28. Валютний курс та його вплив на економіку України  
29. Міжнародні фінансові організації 
30. Міжнародна торгівля та її економічна основа 
31. Монополія: суть, форми та місце в ринковій економіці 
32. Грошова реформа та грошова система у сучасній Україні 
33. Грошовий оббіг та його закони. Інфляція 
34. Основні глобальні проблеми та їх класифікація 



35. Міжнародна трудова міграція 
36. Проблеми інтеграції економіки України у світову 
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