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Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 1 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Економічна теорія як наука: місце в системі економічних наук, предмет, 
структура, методи пізнання економічних процесів та функції. 

2.   Фінансова система, її структура та роль у ринковій економіці. 
Формування доходів і видатків державного бюджету. 

 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Номінальна вартість однієї акції корпорації „Альфа” становить 2400 грн. 
Акціонери корпорації щорічно отримують дивіденди у розмірі 600 грн. на 
акцію. Норма позичкового проценту становить 15%.   

Визначте, як зміниться курс акції корпорації, якщо ставка банківського 
проценту знизиться до 12%. 
 

Задача 2. 

Тижневі витрати комп’ютерного клубу представлені наступними 

даними (грн.): заробітна плата адміністративного персоналу – 2000, заробітна 
обслуговуючого персоналу – 3500, оренда приміщення – 800, оренда 
комп’ютерів – 2000, витрати на електроенергію – 100, витрати на охорону 
приміщення – 230. 

Визначте: 1) величину постійних витрат клубу; 2) величину змінних 
витрат клубу; 3) результат діяльності комп’ютерного клубу, якщо ціна 
години роботи за комп’ютером становить 5 грн., а за тиждень було 
напрацьовано 1800 годин. 
 

Базова література: 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник 
для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 

2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 
мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 

3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 
школа, 2007. - 503 с.  

4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –
К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с. 

5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 

2006. – 784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – 

Львів: Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. 

– К: Каравела, 2007. – 448 с.  
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“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 2 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Власність, її сутність і роль в економічній системі. Типи та форми 

власності. Методи зміни форми власності. 
2. Характерні ознаки та причини виникнення монополії. Особливості 

поведінки фірм та ціноутворення на монополізованих ринках. Соціально-
економічні наслідки монополії.  

 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

За рік рента з деякої земельної ділянки зросла з 2000 грн. до 3200 грн. За 
цей же час норма банківського проценту знизилася з 12% до 9%. 

Визначте, як змінилася ціна земельної ділянки. 

 

Задача 2. 

В економіці деякої країни на початок року чисельність зайнятих 
становила 146 млн. чол., чисельність безробітних – 23 млн. чол. Протягом 

року було звільнено 5,6 млн. чол., а 1,7 млн. чол. з числа офіційно 
зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. 

Визначте: 

1) рівень безробіття на початок року; 
2) чисельність зайнятих та безробітних на кінець року; 
3) рівень безробіття на кінець року. 

 

 

Базова література: 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник 
для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 

2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 
мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 

3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 
школа, 2007. - 503 с.  

4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –
К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с. 

5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 

2006. – 784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – 

Львів: Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. 

– К: Каравела, 2007. – 448 с.  
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заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 3 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 
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складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Сутність та структура економічної системи. Типи економічних систем та 
їх характерні ознаки. 

2. Витрати виробництва: сутність та види. Короткострокові витрати 
виробництва. Закон спадної віддачі. Витрати виробництва у 
довгостроковому періоді. Ефект масштабу.  

 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Сукупний виторг від реалізації продукції підприємства становив 540 тис. 
грн., сукупні витрати – 310 тис. грн. До бюджету підприємство сплатило 46 

тис. грн. податку на прибуток.  
Визначте ставку податку на прибуток, встановлену для 

підприємства. 
 

Задача 2. 

Населення одного з регіонів України становить 9,5 млн. чол., у тому 
числі: діти у віці до 16 років – 2,1 млн. чол.; студенти денної форми навчання 
– 1,9 млн. чол.; пенсіонери – 2,5 млн. чол.; домогосподарки – 0,5 млн. чол. 
Число безробітних в регіоні становить 0,5 млн. чол.  

Визначте: 

1) величину робочої сили; 
2) чисельність зайнятих; 
3) рівень безробіття. 

 

Базова література: 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник 
для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 

2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 
мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 

3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 
школа, 2007. - 503 с.  

4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –
К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с. 

5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 

2006. – 784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – 

Львів: Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. 

– К: Каравела, 2007. – 448 с.  
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Н а ц і о н а л ь н и й  у н і в е р с и т е т   

в о д н о г о  г о с п о д а р с т в а  т а  п р и р о д о к о р и с т у в а н н я  

Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 4 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Суспільне виробництво: характеристика його факторів та стадій 

(виробництво, обмін, розподіл, споживання). 
2. Характерні ознаки ринку досконалої конкуренції, особливості поведінки 

фірм та ціноутворення на ринках з досконалою конкуренцією.  
 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Столярний цех реалізував за місяць 50 стільців по 70 грн. Постійні 
витрати цеху становлять 1200 грн., а змінні – 20 грн. на кожен стілець. 

Визначте, чи отримає цех прибуток у цьому місяці? 

 

Задача 2. 

Відомо, що ВВП (Y) деякої країни становить 9000 (млн. дол.). Уряд 
країни здійснив державні закупівлі товарів і послуг на суму 4550 (млн. дол.), 
виплати пенсій, стипендій, допомоги з безробіття та інших трансфертів на 
суму 1200 (млн. дол.). Крім того сплатив 9% відсотків річних за державним 

боргом, сума якого становить 1900 (млн. дол.). Податкові надходження до 
бюджету описуються функцією: T=0,35Y.  

Визначте: 

1) величину видатків державного бюджету; 
2) величину доходів державного бюджету; 
3) величину дефіциту (надлишку) державного бюджету. 

 

Базова література: 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник 
для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 

2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 
мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 

3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 
школа, 2007. - 503 с.  

4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –
К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с. 

5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 

2006. – 784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – 

Львів: Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. 

– К: Каравела, 2007. – 448 с.  
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Н а ц і о н а л ь н и й  у н і в е р с и т е т   

в о д н о г о  г о с п о д а р с т в а  т а  п р и р о д о к о р и с т у в а н н я  

Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 5 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Економічні потреби та економічні ресурси. Проблема обмеженості 
ресурсів та їх ефективного використання. 

2. Податкова система: економічна природа, функції, принципи 

оподаткування. Види податкових систем та податків. 
 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

З метою розширення виробництва приватний підприємець взяв в банку 
позику в сумі 1,5 млн. грн. під 14% річних. Очікувана ним доходність від цих 
інвестицій становить 22%. Визначте чистий доход підприємця після 

повернення банківського кредиту. 
 

Задача 2. 

Фермерському господарству запропоновані два технологічно ефективні 
способи виробництва (А і Б), які дозволяють одержати бажану кількість продукції 
за різної комбінації ресурсів. Ціна одиниці праці – 75 грн., ціна одиниці добрив – 4 

грн., ціна одиниці техніки – 138 грн., ціна одиниці землі – 230 грн.  

Визначте: 1) витрати фермерського господарства на придбання техніки, 
добрив, оренду землі, найм робітників по кожному зі способів виробництва; 
2) який із запропонованих способів виробництва є економічно ефективним? 
 

Базова література: 
1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 

мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 
3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2007. - 503 с.  
4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 

784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – 

К: Каравела, 2007. – 448 с.  

Технологічні способи виробництва A Б 

Кількість праці, одиниць 12 18 

Кількість добрив, одиниць 21 17 

Кількість техніки, одиниць 5 3 

Кількість землі, одиниць 5 2 
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Н а ц і о н а л ь н и й  у н і в е р с и т е т   

в о д н о г о  г о с п о д а р с т в а  т а  п р и р о д о к о р и с т у в а н н я  

Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 6 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Форми економічних зв’язків і суспільного виробництва. Характерні риси 

натурального та товарного господарства. Еволюція товарно-грошового 
господарства. 

2. Інвестиції: сутність та види. Зв’язок інвестицій і заощаджень. Чинники 

інвестиційного попиту. Вплив коливань інвестиційного попиту на обсяги 

національного виробництва і зайнятості.  
 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Пальто коштує 1115 гривень. На нього витрачено 3,5 м тканини по 120 

гривень за метр. Знос швацької машини склав 50 грн.; на підкладку, ґудзики, 
нитки було витрачено 170 грн. 

Визначте величину нової (доданої) вартості, створеної при 

виготовлені пальто. 
 

Задача 2. 

У короткостроковому періоді фірма нарощує обсяги виробництва від 0 

до 5 одиниць продукції. Динаміка її постійних та змінних витрат (грн.) 
представлена даними таблиці.  

Визначте: 1) величину сукупних витрат фірми за всіх обсягів випуску; 
2) величину сукупного виторгу фірми за кожного з обсягів випуску, якщо 
ціна одиниці продукції становить 90 грн.; 3) з якої одиниці випуску 
виробництво продукції стає для фірми прибутковим? 
 

Базова література: 
1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. – 

К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 
3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2007. - 503 с.  
4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та 

ін. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – К: 

Каравела, 2007. – 448 с.  

Обсяг випуску, одиниць (Q) 0 1 2 3 4 5 

Змінні витрати  (VC) 0 90 105 130 183 227 

Постійні витрати (FC) 110 110 110 110 110 110 
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Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 7 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Суспільний поділ праці та його етапи. Еволюція технологічного способу 
виробництва та структури продуктивних сил суспільства.  

2. Теорії споживання і заощадження домогосподарств. Чинники 

споживання і заощадження. 
 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Підприємство спорттоварів виробляло 3400 велосипедів на місяць. Після 
реконструкції головного виробництва випуск продукції зріс на 15%, а 
чисельність працюючих на підприємстві зменшилася з 174 до 150 робітників.  

Визначте, на скільки процентів зросла продуктивність праці одного 

робітника після реконструкції. 
 

Задача 2. 

За наведеними у таблиці даними, котрі відображають галузеву 
структуру умовної економіки, обчисліть величини: 1) валового випуску 
(валового суспільного продукту); 2) проміжного продукту; 3) валового 
внутрішнього продукту. 

 

 

Базова література: 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 
самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 

2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 
мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 

3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 
школа, 2007. - 503 с.  

4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 

784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – 

К: Каравела, 2007. – 448 с.  

Стадії виробництва (галузі економіки) Доходи від продажу продукції (грн.) 

І.   Вирощування деревини 500 

ІІ.  Обробка деревини 900 

ІІІ. Виготовлення меблевого гарнітуру 2500 

IV. Реалізація меблевого гарнітуру 3000 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 8 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Товар і його властивості. Закон вартості, його функції та роль у розвитку 
товарного виробництва. 

2. Характеристика кругопотоку продуктів та доходів у відкритій змішаній 

економіці. Умови рівноваги економічної системи. 
 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Два підприємця взяли в банку позики: перший – 4500 грн., другий – 

15000 грн. Перший сплатив банку річну суму проценту 945 грн., а другий – 

3150 грн.  
Обчисливши річну норму банківського проценту, визначте, для кого з 

підприємців умови кредитування були більш вигідними. 

 

Задача 2. 

У деякій економіці минулого року було вироблено наступну кількість 
споживчих та інвестиційних товарів: 

Товари Обсяг виробництва, одиниць Ціна за одиницю, дол. 

Споживчі 1000 12 

Інвестиційні 320 24 

До кінця року 25 використовуваних одиниць інвестиційних товарів були 

замінені новими.  
Визначте: 1) сумарні обсяги споживання, валових інвестицій та ВВП 

країни; 2) величину амортизації; 3) величину чистих інвестицій. 
 

Базова література: 
1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 

мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 
3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2007. - 503 с.  
4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 

784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – 

К: Каравела, 2007. – 448 с.  
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Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 9 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Аналіз ринкового пропонування: закон пропонування, функція 
пропонування, крива пропонування, чинники  пропонування. 

2.  Дефіцит державного бюджету та його чинники. Концепції балансування 
державного бюджету. Державний борг та його вплив на економіку. 

 

 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Підприємець витратив на виробничі будівлі і споруди 340 тис. грн., на 
придбання машин та устаткування – 280 тис. грн., на купівлю сировини та 
напівфабрикатів – 85 тис. грн., допоміжних матеріалів – 50 тис. грн., на 
заробітну плату найманих робітників – 90 тис. грн. 

Визначте вартість основного та оборотного капіталу 

підприємства. 
 

Задача 2. 

Функції попиту та пропонування деякого товару задані рівняннями: 

;7 PQ
D

−=   PQ
S

43 +−= .  Визначте:  

1) рівноважну ціну (грн.) та рівноважний обсяг продажу (шт.) товару;  
2) обсяги попиту на товар та його пропонування, величину дефіциту 

(надлишку) товару, якщо уряд встановить фіксовану ціну у 3 грн.; 
3) на скільки зміниться сукупний виторг продавців товару після 

втручання уряду? 

 

Базова література: 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 
самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 

2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 
мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 

3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 
школа, 2007. - 503 с.  

4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 

784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – 

К: Каравела, 2007. – 448 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Н а ц і о н а л ь н и й  у н і в е р с и т е т   

в о д н о г о  г о с п о д а р с т в а  т а  п р и р о д о к о р и с т у в а н н я  

Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 10 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Походження, сутність і функції грошей. Закони  грошового обігу.  
2. Економічне зростання: сутність, типи, джерела та їх відображення у 

теоріях економічного зростання.  

 
ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

У поточному році в країні було продано товарів та послуг на суму 4200 

млрд. грн. Сума цін товарів і послуг, проданих в кредит, становила 800 млрд. 
грн. Сума платежів, для яких настав термін оплати, дорівнювала 300 млрд. 
грн. Сума взаємопогашуваних платежів склала 210 млрд. грн. Грошова 
одиниця здійснює в середньому 9 оборотів на рік.  

Визначте кількість грошей, необхідних для забезпечення обігу. 

 

Задача 2. 

В економіці деякої країни на початок року чисельність зайнятих 
становила 88 млн. чол., чисельність безробітних – 16,4 млн. чол. Протягом 

року було звільнено 3,4 млн. чол., а 1,1 млн. чол. з числа офіційно 
зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи. 

Визначте:  

1) рівень безробіття на початок року;  
2) чисельність зайнятих та безробітних на кінець року;  
3) рівень безробіття на кінець року. 

 

Базова література: 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник 
для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 

2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 
мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 

3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 
школа, 2007. - 503 с.  

4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –
К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с. 

5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 

2006. – 784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – 

Львів: Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. 

– К: Каравела, 2007. – 448 с.  
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 11 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Сутність та функції ринку. Структура та інфраструктура ринку. 
2. Макроекономічні показники сукупного обсягу національного 

виробництва: валовий випуск, валовий внутрішній продукт (ВВП), 

валовий національний продукт (ВНП). Методи обчислення ВВП (ВНП).  
 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Номінальна вартість однієї акції корпорації „Омега” становить 4800 грн. 
Акціонери корпорації щорічно отримують дивіденди у розмірі 1200 грн. на 
акцію. Норма позичкового проценту становить 25%.   

Визначте, як зміниться курс акції корпорації, якщо ставка 

банківського проценту знизиться до 20%. 
 

Задача 2. 

Тижневі витрати студентського кафе, яке спеціалізується на 
комплексних обідах, є наступними (грн.): заробітна плата адміністративного 
персоналу – 2400,  заробітна плата обслуговуючого персоналу – 4700, оренда 
приміщення – 1300, оренда холодильника – 250, витрати на сировину та 
напівфабрикати – 21000, витрати на охорону приміщення – 150,  витрати на 
електроенергію – 780. 

Визначте:  1) величину постійних витрат кафе; 2) величину змінних 
витрат кафе; 3) результат діяльності кафе, якщо ціна комплексного обіду 
становить 23 грн., а за тиждень було реалізовано 1350 комплексних обідів. 

 

Базова література: 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник 
для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 

2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 
мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 

3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 
школа, 2007. – 503 с.  

4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –
К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с. 

5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 

2006. – 784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – 

Львів: Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. 

– К: Каравела, 2007. – 448 с.  
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Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 12 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Теорії циклічного розвитку економіки. Економічний цикл та характерні 
ознаки його фаз. Нециклічні коливання економічної активності.  

2. Характерні ознаки ринку монополістичної конкуренції, особливості 
поведінки фірм та ціноутворення на ринках з монополістичною 

конкуренцією. Роль нецінової конкуренції.  
 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Завод побутової техніки виробляв 980 холодильників на місяць. Після 
реконструкції головного конвеєра випуск продукції зріс на 25%, а 
чисельність працюючих на заводі зменшилася з 83 до 66 робітників.  

Визначте, на скільки процентів зросла продуктивність праці одного 

робітника після реконструкції. 
 

Задача 2. 

Відомо, що ВВП (Y) деякої країни становить 5000 (млн. дол.). Уряд 
країни здійснив державні закупівлі товарів і послуг на суму 1000 (млн. дол.), 
виплати пенсій, стипендій, допомоги з безробіття та інших трансфертів на 
суму 800 (млн. дол.). Крім того сплатив 6% відсотків річних за державним 

боргом, сума якого становить 2300 (млн. дол.). Податкові надходження до 
бюджету описуються функцією: T=0,2Y. 

Визначте: 

1) величину видатків державного бюджету; 
2) величину доходів державного бюджету; 
3) величину дефіциту (надлишку) державного бюджету. 

 

Базова література: 
1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 

мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 
3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2007. - 503 с.  
4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – 

К: Каравела, 2007. – 448 с.  
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 13 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Підприємництво та підприємство (фірма). Організаційно-правові форми, 
види та функції підприємств. 

2. Фіскальна політика: сутність, види, інструменти, механізм впливу на 
економіку.  

 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Два підприємця взяли в банку позики: перший – 9200 грн., другий – 

34000 грн. Перший сплатив банку річну суму проценту 1564 грн., а другий – 

5780 грн. Обчисливши річну норму банківського проценту, визначте, для 

кого з підприємців умови кредитування були більш вигідними. 
 

Задача 2. 

У короткостроковому періоді фірма нарощує обсяги виробництва від 0 

до 5 одиниць продукції. Динаміка її постійних та змінних витрат (грн.) 
представлена даними таблиці.  

Визначте: 1) величину сукупних витрат фірми за всіх обсягів випуску; 
2) величину сукупного виторгу фірми за кожного з обсягів випуску, якщо 
ціна одиниці продукції становить 35 грн.; 3) з якої одиниці випуску 
виробництво продукції стає для фірми прибутковим? 

 

Базова література: 
1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 

мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 
3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2007. - 503 с.  
4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 

784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – 

К: Каравела, 2007. – 448 с.  

Обсяг випуску, одиниць (Q) 0 1 2 3 4 5 

Змінні витрати  (VC) 0 30 47 68 83 107 

Постійні витрати (FC) 40 40 40 40 40 40 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 14 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Особливості підприємництва в агропромисловому виробництві. 
Рівновага на ринку землі. Земельна рента та її форми. Ціна землі. 

2. Інфляція: сутність, вимірювання, види, соціально-економічні наслідки. 
 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Річний доход родини з 4 осіб становить 136 тис. грн. і складається з 20 

тис. грн. пенсії дідуся і бабусі, 30 тис. грн. заробітної плати матері та 86 тис. 
грн. прибутку від малого бізнесу сина. Ставка податку із заробітної плати – 

13%, з прибутків від малого бізнесу – 22%. Визначте, яку частку доходу 

сплачує родина державі у вигляді податків. 
 

Задача 2. 

Дані таблиці відображають здійснені деякою країною за рік 
зовнішньоторговельні операції.  

Товари і послуги Експорт, млн. дол. Імпорт, млн. дол. 

Продукція добувних галузей 1200 - 

Продукція сільського господарства 450 170 

Продукція машинобудування 145 250 

Транспортні послуги 70 80 

Продукція важкої промисловості - 1700 

Продукція харчової промисловості 360 390 

Продукція легкої промисловості 500 200 

Туристичні послуги 100 120 

Визначте: 1) сальдо балансу товарів та сальдо балансу послуг;               
2) сальдо торговельного балансу країни; 3) величину річного 
зовнішньоторговельного обороту країни. 
 

Базова література: 
1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. – 

К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 
3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2007. - 503 с.  
4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та 

ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – К: 

Каравела, 2007. – 448 с.  
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Н а ц і о н а л ь н и й  у н і в е р с и т е т   

в о д н о г о  г о с п о д а р с т в а  т а  п р и р о д о к о р и с т у в а н н я  

Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 15 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Аналіз ринкового попиту: закон попиту, функція попиту, крива попиту, 
чинники попиту. 

2. Грошово-кредитна система та її суб’єкти. Функції центрального банку.  
Роль комерційних банків у створенні грошей.  

 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Працівник фірми сплачує зі своєї заробітної плати 17% податку і ще 280 

грн. вносить на соціальне страхування. Його доход після сплати податку та 
внесків на соціальне страхування становить 2100 грн. на місяць. 

Визначте величину нарахованої заробітної плати працівника. 

 

Задача 2. 

Населення країни становить 39 млн. чол., у тому числі: діти у віці до 16 

років – 4,2 млн. чол.; студенти денної форми навчання – 3,9 млн. чол.; 
пенсіонери – 5 млн. чол.; домогосподарки – 1,1 млн. чол. Число безробітних в 
регіоні становить 2,8 млн. чол.  

Визначте: 

1) величину робочої сили; 
2) чисельність зайнятих; 
3) рівень безробіття. 

 

Базова література: 

1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник 
для самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 

2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 
мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 

3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 
школа, 2007. - 503 с.  

4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –
К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с. 

5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 

2006. – 784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – 

Львів: Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. 

– К: Каравела, 2007. – 448 с.  
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Н а ц і о н а л ь н и й  у н і в е р с и т е т   

в о д н о г о  г о с п о д а р с т в а  т а  п р и р о д о к о р и с т у в а н н я  

Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 16 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Капітал як матеріальна основа підприємницької діяльності. Кругооборот 
і оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. Фізичний та моральний 

знос капіталу. Амортизація. 
2.  Монетарна політика: сутність, інструменти, механізм впливу на 

економіку. 
 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Сукня коштує 670 гривень. На неї витрачено 2 м тканини по 170 

гривень за метр. Знос швацької машини склав 30 грн.; на підкладку, ґудзики, 
нитки було витрачено 120 гривень. Визначте величину нової (доданої) 

вартості, створеної при виготовленні сукні. 
 

Задача 2. 

За наведеними у таблиці даними, котрі відображають галузеву 
структуру умовної економіки, обчисліть величини: 1) валового випуску 
(валового суспільного продукту); 2) проміжного продукту; 3) валового 
внутрішнього продукту (сукупної доданої вартості). 

 

Базова література: 
1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 

мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 
3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2007. - 503 с.  
4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 

784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – 

К: Каравела, 2007. – 448 с.  

Стадії виробництва (галузі економіки) Доходи від продажу продукції (грн.) 

І.   Видобуток залізної руди 2300 

ІІ.  Виплавка сталі 4320 

ІІІ. Виготовлення деталей зі сталі 5700 

IV. Реалізація деталей 6300 
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Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 17 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Теорії прибутку. Бухгалтерський та економічний прибуток. Норма 
прибутку. Економічна роль прибутку та основні напрямки його 
використання. 

2. Економічна роль держави у сучасній змішаній економіці. 
 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Номінальна заробітна плата працівника становила 2700 грн. на місяць і 
дорівнювала реальній, оскільки рівень цін дорівнював 1,0. Згодом працівнику 
підвищили номінальну заробітну плату до 3200 грн. Але за цей час рівень цін 

в економіці підвищився на 18%. Визначте реальну заробітну плату 

працівника з врахуванням цих змін. 
 

Задача 2. 

Фермерському господарству запропоновані технологічно ефективні 
способи виробництва, які дозволяють одержати бажану кількість продукції за 
різної комбінації ресурсів. Ціна одиниці праці – 30 грн., ціна одиниці добрив 
– 7 грн., ціна одиниці техніки – 76 грн., ціна одиниці землі – 94 грн.  

Визначте: 1) витрати фермерського господарства на придбання техніки, 
добрив, оренду землі, найом робітників по кожному зі способів виробництва; 
2) який із запропонованих способів виробництва є економічно ефективним? 
 

Базова література: 
1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 

мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 
3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2007. - 503 с.  
4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 784 

с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – 

К: Каравела, 2007. – 448 с.  

Технологічні способи виробництва A Б 

Кількість праці, одиниць 15 23 

Кількість добрив, одиниць 33 24 

Кількість техніки, одиниць 6 3 

Кількість землі, одиниць 7 9 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 18 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Формування індивідуального попиту: бюджетне обмеження, уподобання 
та рівновага споживача. Зміна рівноваги споживача під впливом зміни 

ціни та доходу.  
2. Зайнятість і безробіття як явища ринкової економіки. Показники, типи, 

форми та соціально-економічні наслідки безробіття.  
 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

З метою розширення виробництва приватний підприємець взяв в банку 
позику в сумі 900 тис. грн. під 18% річних. Очікувана ним доходність від цих 
інвестицій становить 26%. Визначте чистий доход підприємця після 

повернення банківського кредиту. 
 

Задача 2. 

Дані таблиці відображають здійснені деякою країною за рік 
зовнішньоторговельні операції.  

Товари і послуги Експорт, млн. дол. Імпорт, млн. дол. 

Продукція добувних галузей 780 - 

Продукція сільського господарства 130 90 

Продукція машинобудування 75 130 

Транспортні послуги 270 190 

Продукція важкої промисловості - 140 

Продукція харчової промисловості 220 155 

Продукція легкої промисловості 235 85 

Туристичні послуги 100 120 

Визначте: 1) сальдо балансу товарів та сальдо балансу послуг; 2) сальдо 
торговельного балансу країни; 3) величину річного зовнішньоторговельного 
обороту країни. 
 

Базова література: 
1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 

мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 
3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2007. - 503 с.  
4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 

784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – 

К: Каравела, 2007. – 448 с.  
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 19 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Доходи у ринковій економіці. Функціональний та персональний розподіл 
доходів, їх диференціація. Економічна нерівність і соціальна політика 
держави.  

2. Характерні ознаки та причини поширення олігополії. Особливості 
поведінки фірм і ціноутворення на олігополістичних ринках. 

 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

У поточному році в країні було продано товарів та послуг на суму 8150 

млрд. грн. Сума цін товарів і послуг, проданих в кредит, становила 1200 

млрд. грн. Сума платежів, для яких настав термін оплати, дорівнювала 780 

млрд. грн. Сума взаємопогашуваних платежів склала 570 млрд. грн. Грошова 
одиниця здійснює в середньому 12 оборотів на рік. Визначте кількість 
грошей, необхідних для забезпечення обігу. 
 

Задача 2. 

У деякій економіці минулого року було вироблено наступну кількість 
споживчих та інвестиційних товарів: 
Товари Обсяг виробництва, одиниць Ціна за одиницю, дол. 

Споживчі 680 16 

Інвестиційні 245 23 

До кінця року 30 використовуваних одиниць інвестиційних товарів були 

замінені новими. Визначте: 1) сумарні обсяги споживання, валових 
інвестицій та ВВП країни; 2) величину амортизації; 3) величину чистих 
інвестицій. 

 

Базова література: 
1. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф., Ряба О.І. Економічна теорія. Навч. посібник для 

самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 

мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 
3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2007. - 503 с.  
4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 

Знання-Прес, 2008. – 719 с. 
5. Економічна теорія: Підручник. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: ЦНЛ, 2006. – 

784 с. 
6. Мочерний C.В., Скотний В.Г. Основи економічної теорії: Підручник. – Львів: 

Новий Світ, 2006. – 600 с.  
7. Основи економічної теорії. Підручник / А.А.Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. 

Климко та ін.. / За ред. А.А.Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 606 с. 
8. Основи економічної теорії: Навч. посібник / За заг. ред. П.В. Круша та ін. – 

К: Каравела, 2007. – 448 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Н а ц і о н а л ь н и й  у н і в е р с и т е т   

в о д н о г о  г о с п о д а р с т в а  т а  п р и р о д о к о р и с т у в а н н я  

Кафедра економічної теорії 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з  навчальної дисципліни  

“ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ” 
для студентів напрямів підготовки напрямів підготовки: 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування”, 6.040301 „Прикладна математика”, 6.050202 

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, 6.050301 „Гірництво”, 6.050503 

„Машинобудування”, 6.050601 “Теплоенергетика”, 6.050602 “Гідроенергетика”, 6.060101 „Будівництво”, 

6.060102 „Архітектура”, 6.060103 „Гідротехніка (водні ресурси)”, 6.070101 „Транспортні технології”, 

6.070106 „Автомобільний транспорт”, 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.090101 

„Агрономія”, 6.090201 „Водні біоресурси та аквакультура” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” 

заочної форми навчання. 
 

ВАРІАНТ 20 

І. Загальні вимоги до контрольної роботи 

Контрольна робота є індивідуальним навчально-дослідним завданням 

студента, передбаченим робочою програмою навчальної дисципліни 

„Економічна теорія“. У ЄКТС сума балів за виконання цього завдання є 
складовою загальної 100-бальної оцінки навчальних досягнень студента з 
дисципліни.  

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за 
принципом відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера 
залікової книжки студента (якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і 
більше, його треба зменшити на 20, 40, 60 або 80 так, щоб останні дві цифри 

номера потрапили в діапазон від 1 до 20).  

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів 
учнівського зошита. 
Контрольна робота повинна продемонструвати ступінь опанування 

студентом матеріалу певних розділів курсу, вміння самостійно відібрати, 
осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно 
викласти відповіді на теоретичні питання, а також виконати практичні 
завдання. 
Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але 

обов’язково повинно завершуватись висновками і списком використаної 
літератури. Розв’язки задач повинні супроводжуватись необхідними 

поясненнями, формулами, висновками. 
� Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до 

екзамену не допускаються.  
� Виданий студенту аркуш із завданням вкладається в контрольну 

роботу і повертається на кафедру. 
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ІІ. Завдання до контрольної роботи 
 

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

1. Теоретичні основи і вигоди міжнародної торгівлі. Зовнішньоторговельна 
політика та її інструменти. 

2. Ринок праці: чинники  формування попиту на працю та її пропонування. 
Заробітна плата, її функції, форми та системи. Номінальна та реальна 
заробітна плата. 

 

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача 1. 

Підприємець витратив на виробничі будівлі і споруди 410 тис. грн., на 
придбання машин та устаткування – 250 тис. грн., на купівлю сировини та 
напівфабрикатів – 105 тис. грн., допоміжних матеріалів – 80 тис. грн., на 
заробітну плату найманих робітників – 110 тис. грн. 

Визначте вартість основного та оборотного капіталу 

підприємства. 
 

Задача 2. 

Функція попиту на товар задана рівнянням: QD = 12 – 2P. Функція  його 
пропонування: QS = P – 3.  

Визначте: 

1) рівноважну ціну (грн.) та рівноважний обсяг продажу (шт.) товару; 
2) обсяги попиту на товар та його пропонування, величину дефіциту 

(надлишку) товару, якщо уряд встановить фіксовану ціну у 4 грн.; 
3) на скільки зміниться сукупний виторг продавців товару після втручання 

уряду? 
 

Базова література: 
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самостійного вивчення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2010. – 370 с. 
2. Ватаманюк З.Г., Панчишин С.М. Економічна теорія: макро- і 

мікроекономіка. – К.: Видавничий дім “Альтернатива”, 2001. – 607с. 
3. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія: Підручник. – К.: Вища 

школа, 2007. - 503 с.  
4. Економічна теорія. Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. –К.: 
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