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ВСТУП 
 

 Навчальна дисципліна «Економіка будівництва» має 

сформувати ряд загальних (універсальних, ключових) 

компетенцій,  які повинен демонструвати бакалавр з 

будівництва, а саме: системність мислення,  здатність до 

розуміння закономірностей та мотивації людей в 

процесі виробництва, розподілу, обміну  і споживання 

матеріальних благ та послуг. 

    Навчальна дисципліна орієнтована на підвищення 

системності при підготовці фахівців та базується на  

знаннях, отриманих при вивченні  дисциплін циклів 

природничо-наукової  та професійної підготовки.   

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

      Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

процес вивчення закономірностей розвитку суспільного 

виробництва та обґрунтування вибору  

господарюючими суб’єктами  способів оптимального 

використання обмежених ресурсів з метою задоволення 

зростаючих потреб індивідів та суспільства.        

      Програма навчальної дисципліни «Основи 

економіки» складається з трьох основних змістових 

модулів: 1. Загальні засади економічного розвитку. 2. 

Розвинуте товарне виробництво та ринок. 3. Суспільне 

відтворення. 

      Мета навчальної дисципліни «Основи економіки» -  

формування системи знань, яка дає цілісне уявлення про 

закони та суттєві зв’язки в реальній економічній 

діяльності. 

      Основними завданнями вивчення дисципліни 
«Основи економіки» є вивчення загальних основ 

економічного життя суспільства, закономірностей 
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становлення та розвитку економічної системи і 

діалектики взаємозв’язку її структурних елементів; 

з’ясування механізму дії економічних законів і 

механізму їх використання людьми у господарській 

діяльності; визначення принципових рис соціально-

економічних систем і напрямків їх еволюції; 

формування вільного володіння категоріальним 

апаратом, вміння застосовувати отримані теоретичні 

знання до аналізу конкретних економічних ситуацій; 

розвиток дослідницьких та творчих навичок у 

використанні студентами на практиці набутих 

теоретичних знань; підвищення економічної та 

загальної культури фахівця з будівництва. 

      Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

знати:  

- основні положення економічних теорій, на які 

спирається сучасна економічна наука та 

господарська практика;  

- суть економічних законів та механізм їх 

використання в соціально-економічній практиці; 

вміти:  

- аналізувати з наукових позицій явища і процеси , 

які мають місце в Україні і світі; 

-  застосовувати теоретичні знання при розв’язувані 

задач з основ  економіки. 

     В представленій методичній розробці наведені 

питання, що варто студентам опрацювати самостійно, 

питання для контролю знань, питання для обговорення,   

тренінгові тестові завдання для перевірки знань, 

питання гарантованого рівня знань,  а також 

рекомендовані джерела інформації.  
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2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Під час самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання шляхом опрацювання відповідної 

літератури та конспекту лекцій, готуються до 

практичних занять, контрольних робіт (модулів) за 

темами, передбаченими робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

Питання для самостійної роботи 
 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
денна 

та інт. 

форма 

заочна 

форма 

1 2      3      4 

 
Змістовий модуль 1. Загальні 
засади економічного розвитку 

  

 1. 
Тема 1. Економічна наука   
Позитивна (дескриптивна) 

економіка. Нормативна економіка. 

3 6 

 2. 

Тема 2. Економічні потреби та 
інтереси  
Мета виробництва. Межа 

виробничих можливостей. 

Ієрархія потреб за А.Маслоу. 

4 5 

 3. 

Тема 3. Економічна система 
Суспільний спосіб виробництва. 

Виробничі відносини. 

Суспільно-економічні формації. 

Моделі економічних систем. 

Кластер як один із суб’єктів 

економічної системи. 

4 6 
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1 2 3 4 

4. 

Тема 4. Економічна діяльність 
Виробнича діяльність. 

Маркетинг і маркетингова 

діяльність. Капітальні вкладення. 

4 6 

 
Змістовий модуль 2. Розвинуте 
товарне виробництво та ринок 

  

5. 

Тема 5. Товар і гроші 
Конкретна та абстрактна праця. 

Види грошей. Закон вартості та 

функції, які він виконує. 

3 6 

 6. 

Тема 6. Ринок 
Вільна конкуренція та її форми. 

Обмежена конкуренція та її 

форми. Основні форми 

монополістичних об’єднань. 

4 6 

 7. 
Тема 7. Підприємництво 
Оборот капіталу. Час обороту. 

Основні засоби. Собівартість. 

3 6 

 8. 
Тема 8. Капітал 
Основні функції капіталу. 

Типи капіталу. 

4 6 

9. 
Тема 9. Праця 
Номінальна та реальна заробітна 

плата. Форми зайнятості. 

4 6 

 
Змістовий модуль 3. Суспільне 
відтворення 

  

10. 

Тема 10. Суспільне 
відтворення 
Номінальний та реальний ВВП. 

Дефлятор ВВП. 

Чистий внутрішній продукт. 

Відтворювані та не відтворювані 

природні ресурси. 

4 6 
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1 2 3 4 

11. 

Тема 11. Економічний 
розвиток 
Фактори економічного розвитку. 

Ресурси економічного зростання. 

Сталий економічний розвиток. 

Економічні кризи. 

4 6 

12. 

Тема 12. Господарський 
механізм 
Підсистеми господарського 

механізму. 

Основні завдання ринкового 

механізму саморегулювання. 

Проблеми, які ринок 

неспроможний подолати. 

4 6 

 Разом 45 71 
 

 
3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗВІТУ ТА 

ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

      Звіт про самостійну роботу складається у вигляді 

реферату або конспекту, в якому вказується питання, 

розкривається його зміст із обов’язковим посиланням на 

використані джерела інформації. 

     Виконаний звіт подається викладачу у терміни згідно з 

графіком навчального процесу, але не пізніше ніж за два 

тижні до підсумкового модульного контролю. 

     Оцінювання результатів самостійної роботи  здійснюється  

до 5 балів за системою параметрів, які враховують якість 

виконання, якість оформлення та вчасність виконання  

роботи. 
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4. ТРЕНІНГОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ 
 

Знайдіть одну правильну відповідь. 

1. Сутність методу наукової абстракції полягає у: 

а) розчленуванні цілого на окремі елементи і 

дослідженні кожного з них окремо; 

б) логічному висновку про ціле на основі окремих 

фактів; 

в) відмові від поверхневих, несуттєвих сторін явища 

і зосередженні на з’ясуванні внутрішніх, суттєвих 

зв’язків. 

2. Спільною рисою, властивою економічним законам 
і законам природи, є: 

а) діють вічно; 

б) проявляються лише через економічну діяльність 

людей; 

в) мають об’єктивний характер. 

3. Економічні закони відрізняються від законів 
природи тим, що: 

а) вони мають об’єктивний характер; 

б) вони проявляються лише через діяльністю людей; 

в) вони не можуть бути змінені чи ліквідовані 

державою. 

4. Економічні інтереси – це: 

а) прагнення людства реалізувати свою мету; 

б) прагнення людства задовольнити матеріальні 

потреби; 

в) усвідомлені економічні потреби окремих людей, 
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соціальних верств, суспільства. 

5. Економічні інтереси стають могутньою рушійною 
силою соціально-економічного прогресу, коли: 

а) домінують особисті інтереси; 

б) має місце оптимальне поєднання особистих, 

колективних та суспільних інтересів; 

в) переважають суспільні інтереси. 

6. Вкажіть найбільш повне визначення речового 
фактора виробництва: 

а) знаряддя праці;   

б) засоби праці;   

в) засоби виробництва. 

7. Виробництво – це: 

а) процес створення благ, який передбачає 

незалежність та ізольованість індивідуальних 

виробників один від одного; 

б) процес створення благ, який завжди має 

суспільний характер; 

в) процес виготовлення лише матеріальних благ. 

8. До засобів праці належать: 

а) сировина, штучні матеріали, вторинна сировина; 

б) сировина, робоча сила, машини; 

в) машини, устаткування, виробничі будівлі, 

споруди, дороги. 

9.  Первинним поняттям власності є: 

а) власність як економічна категорія; 

б) власність як юридична категорія; 

в) власність як психологічна категорія. 
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10. Повна реалізація прав власності можлива лише 
за наявності відносин: 

а) володіння і розпорядження; 

б) володіння і користування; 

в) володіння, користування, розпорядження. 

11. Комплекс заходів, спрямованих на усунення 
монополії держави на власність - це: 

а) реприватизація; 

б) приватизація;   

в) роздержавлення. 

 

12. Інвестором вважають: 
а) фізичну чи юридичну особу, котра реально здійснює  

виробничу діяльність; 

б) фізичну чи юридичну особу, котра реально здійснює 

інвестування того або іншого об’єкта  (проекту); 

в) фізичну чи юридичну особу, котра здійснює 

торговельно-комерційну діяльність; 

г) фізичну чи юридичну особу, котра споживає 

результати діяльності, забезпечені інвестуванням.   

 

13. Період окупності інвестицій —  

а) це фінансовий показник, що характеризує ступінь так 

званої ліквідності підприємства (фірми, компанії), тобто 

вимірник того, як швидко можна продати його (її) активи 

та одержати гроші; 

б) кількість років необхідних для повної компенсації 

видатків по проекту доходами від цього ж проекту; 

в) показник, який дозволяє врахувати фактор часу, а 

отже, і ризик при обґрунтуванні інвестиційного 

проекту; 

г) норма доходу по проекту, за якої чиста теперішня 

вартість його дорівнює нулю. 
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14. Чиста теперішня вартість проекту —  

а) це фінансовий показник, що характеризує ступінь так 

званої ліквідності підприємства (фірми, компанії), тобто 

вимірник того, як швидко можна продати його (її) активи 

та одержати гроші; 

б) кількість років необхідних для повної компенсації 

видатків по проекту доходами від цього ж проекту; 

в) це різниця між сумарною вартістю дисконтованих 

(приведених) доходів та сумарною вартістю 

дисконтованих (приведених) витрат; 

г) норма доходу по проекту, за якої чиста теперішня 

вартість його дорівнює нулю. 

 

15. Внутрішня норма рентабельності —  
а) це фінансовий показник, що характеризує ступінь так 

званої ліквідності підприємства (фірми, компанії), тобто 

вимірник того, як швидко можна продати його (її) активи 

та одержати гроші; 

б) кількість років необхідних для повної компенсації 

видатків по проекту доходами від цього ж проекту; 

в) показник, який дозволяє врахувати фактор часу, а 

отже, і ризик при обґрунтуванні інвестиційного 

проекту; 

г) норма доходу по проекту, за якої чиста теперішня 

вартість його дорівнює нулю. 

 

16.  Теперішня вартість – це  
а) вартість майбутніх доходів нині, яка обчислюється 

множенням грошового потоку за кожний рік на так 

званий процентний чинник теперішньої вартості 

(спеціальний коефіцієнт приведення) відповідного року 

за визначеною дисконтною ставкою; 
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б) вартість певної суми грошей, отриманої в 

майбутньому шляхом застосування техніки складного 

відсотка до початкової суми грошей; 

в) загальна вартість вироблених товарів; 

г) вартість реалізації товарів і послуг. 

 

17.  Майбутня вартість – це  
а) вартість майбутніх доходів нині, яка обчислюється 

множенням грошового потоку за кожний рік на так 

званий процентний чинник теперішньої вартості 

(спеціальний коефіцієнт приведення) відповідного року 

за визначеною дисконтною ставкою; 

б) вартість певної суми грошей, отриманої в 

майбутньому шляхом застосування техніки складного 

відсотка до початкової суми грошей; 

в) загальна вартість вироблених товарів; 

г) вартість реалізації товарів і послуг. 

 

18. Являє собою цілеспрямовану множину об'єктів 
реального і фінансового інвестування призначений 
здійснювати інвестиційну діяльність у відповідності 
з розробленою інвестиційною стратегією: 
а) інвестиційний портфель; 

б) інвестиційна стратегія; 

в) інвестиційна діяльність; 

г) інвестиції. 

 

19. Являє собою сукупність дій (заходів) громадян, 
юридичних осіб, держави щодо реалізації інвестицій: 
а) інвестиційний портфель; 

б) інвестиційна стратегія; 

в) інвестиційна діяльність; 

г) інвестиції. 
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20. Являють собою вкладення капіталу у всіх його 
формах в різноманітні об’єкти (інструменти) його 
господарської діяльності з метою отримання 
прибутку, а також досягнення економічного чи 
позаекономічного ефекту, здійснення якого 
базується на ринкових принципах і пов’язане з 
факторами часу, ризику і ліквідності: 
а) інвестиційний портфель; 

б) інвестиційна стратегія; 

в) інвестиційна діяльність; 

г) інвестиції. 

 
 

21. Внутрішня норма рентабельності - це ставка 
дисконтування, при якій: 
а) ЧТВ=0;  

б) ЧТВ=1;  

в) ЧТВ<0; 

г) ЧТВ>0 . 

 

22. Проекти ухвалюються тоді, коли чиста 
теперішня вартість: 
а) більша 0;  

б) більша 1;  

в) більша ніж капіталовкладення; 

г) більша ніж прибуток. 

 

 

23. Чиста теперішня вартість визначається за 
формулою: 

а) ∑
= +

+T

t
t
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1 )1(
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б) ∑
= +

−T

t
t

tt

i

BC

1 )1(
; 

в) ∑
= +

−T

t
i

tt

t

CB

1 )1(
- Іо; 

г)            t

T

t
i

tt С
t

B
−

+
∑
=1 )1(

 

 

 

24. Показники оцінки ефективності реальних 
інвестиційних проектів, основані на дисконтних 
методах розрахунку: 
а) індекс рентабельності, період окупності 

недисконтований; 

б) чиста теперішня вартість, період окупності 

дисконтований; 

в) чиста теперішня вартість,  індекс  (коефіцієнт) 

рентабельності; 

г) чиста теперішня вартість,  внутрішня норма  

рентабельності, індекс  (коефіцієнт) рентабельності,  

період окупності інвестицій. 
 

25. Натуральне виробництво – це виробництво: 
а) призначене для задоволення власних потреб 

виробника; 
б) засноване на суспільному поділі праці; 
в) засноване на особистій праці та виготовленні 

продукції на продаж. 

26. Властивостями товару є: 
а) мінова вартість і вартість; 
б) споживна вартість і вартість; 
в) мінова вартість і ціна. 
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27. Наявність двох властивостей у товару зумовлена: 
а) наявністю у виробника декількох суміжних 

професій; 
б) двоїстим характером праці; 
в) участю у створенні товару не лише праці виробника, 

а й речовини природи. 

28. На ринку якісно різні товари можуть 
обмінюватись тому, що: 
а) поглиблюється суспільний поділ праці; 
б) всі товари є результатом людської праці як такої; 
в) існують гроші. 

29. Існування всередині товарного виробництва двох 
його основних різновидів: простого і розвинутого 
(капіталістичного) обумовлене: 

а) типом приватної власності на засоби виробництва; 
б) рівнем спеціалізації виробництва; 
в) кількістю галузей. 

30.  Вкажіть причину виникнення грошей: 
а) гроші виникли стихійно в процесі розвитку 

відносин обміну і поділу праці; 
б) гроші виникли як результат певної економічної 

угоди між людьми;  
в) гроші виникли стихійно, тому що золото і срібло 

по своїй природі є грошима. 

31. Роль грошей надовго закріпилася за коштовними 
металами тому, що: 
а) бракувало заліза, бронзи, міді для задоволення 

виробничих потреб людей; 
б) коштовні метали за своїми властивостями 

більшою мірою, ніж інші метали, відповідали 
вимогам грошового товару; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

в) коштовні метали були поширені в усьому 
цивілізованому світі. 

32. Вкажіть функцію, яку виконують гроші при 
отриманні стипендії: 
а) засіб платежу; 
б) засіб нагромадження;   
в) засіб обігу. 

33. Економіка легко адаптується до: 
а) гіперінфляції;  
б) повзучої інфляції;  
в) галопуючої інфляції. 

34. Закон вартості діє: 
а) у сфері безпосереднього виробництва товарів; 
б) у сфері товарного обігу; 
в) в усіх сферах суспільного відтворення. 

35. Вкажіть тип ринку характерний для розвинутих 
країн світу на сучасному етапі:  

а) ринки вільної конкуренції; 
б) монополізовані та регульовані ринки; 
в) всі типи ринків, питома вага яких в різних країнах 

неоднакова. 

36. Ціна товару формується виключно під впливом 
попиту і пропозиції: 

а) на ринку вільної конкуренції; 
б) на олігополістичному ринку; 
в) на монополізованому ринку. 

37. Попит - це: 

а) бажання різних суб’єктів придбати певні товари і 

послуги; 
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б) потреба в наявних на ринку товарах і послугах; 
в) платоспроможна, тобто забезпечена грошима, 

потреба у товарах і послугах. 

38. Виберіть вірне твердження: 

а) ринковий механізм у регульованій економіці не 

потрібний; 
б) ринкові регулятори повинні використовуватись в 

органічному поєднанні з державними та 

недержавними; 
в) ринковий механізм повинен використовуватись 

лише в окремих галузях економіки. 

39. Ринок як економічна категорія - це: 

а) місце, де здійснюється купівля або продаж 

товарів; 
б) сфера обігу, яка включає не лише товарний обмін, 

але й грошовий обіг та обіг цінних паперів; 
в) це сукупність економічних відносин між різним 

суб’єктами економіки з приводу купівлі-продажу 

товарів та послуг  відповідно до законів товарного 

виробництва. 

40. Процес відшкодування у грошовій формі вартості 
основного капіталу - це: 

а) амортизація; 

б) моральний знос основного капіталу; 

в) фізичний знос основного капіталу. 

41. Підприємництво – це: 

а) виробнича діяльність, спрямована на отримання 

надприбутку; 

б) торговельна діяльність, спрямована на отримання 

прибутку; 
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в) самостійна ініціатива, систематична, на власний 

ризик діяльність з виробництва продукції та 

надання послуг з метою отримання прибутку. 

42. Кругооборот капіталу, взятий не як окремий акт, 
а як процес, що постійно відновлюється, 
називається: 

а) часом обігу капіталу; 

б) оборотом капіталу; 

в) відтворенням капіталу. 

43. З наведених співвідношень між основним та 
постійним капіталом правильним є: 

а) основний капітал > постійний капітал; 

б) основний капітал < постійний капітал; 

в) основний капітал = постійний капітал. 

44. Відмінність між змінним та оборотним капіталом 
полягає у тому, що: 

а) змінний капітал включає вартість робочої сили та 

предметів праці, а оборотний – лише робочої сили; 

б) змінний капітал включає лише вартість робочої 

сили, а оборотний  – лише предметів праці; 

в) змінний капітал включає лише вартість робочої 

сили, а оборотний – робочої сили і предметів 

праці. 

45.Матеріальні витрати підприємства на 
виробництво товару, виражені в грошовій формі - 
це: 
а) ціна виробництва;      
б) вартість виробництва;        
в) собівартість. 
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46. Авансований капітал – це: 

а) спожитий постійний капітал; 
б) суспільна вартість виробництва товару; 
в) початково вкладений у виробництво капітал. 

47. Витрати суспільства на виготовлення товару 
більші за витрати виробництва:  
а) на величину вартості додаткового продукту; 
б) на величину амортизаційного фонду; 
в) на величину фонду заробітної плати. 

48.  Ціна виробництва визначається за формулою: 

а) mvc ++ ;  

б) cepcn Pvc ++ ;  

в) vc + . 

49. Капітал – це: 

а) гроші; 

б) дорогоцінні метали; 

в) певні суспільні виробничі відносини, які 

представлені в речах і надають цим речам 

специфічного суспільного характеру. 

50. Змінний капітал за натурально-речовою формою 
представлений: 

а) комплектуючими вузлами і деталями, сировиною; 

б)електроенергією, паливно-мастильними 

матеріалами; 

в) коштами на оплату найманої робочої сили. 

51. Вкажіть формулу нової вартості: 

а) vc + ;   

б) mvc ++ ;   

в) mv + . 
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52. Необхідний робочий час – це: 

а) законодавчо закріплена тривалість робочого дня; 

б) частина робочого дня, протягом якої працівник 

відтворює вартість власної робочої сили; 

в) частина робочого дня, необхідна для виробництва 

одиниці продукції. 

53.  Національне багатство - це: 

а) всі основні фонди країни, що використовуються у 

виробничій та невиробничій сферах; 

б) вся маса грошей, золотого запасу, іноземної 

валюти, яка знаходиться у банках і на руках у 

населення; 

в) нагромаджені, створені працею минулих та 

сучасних поколінь матеріальні блага і культурні 

цінності, природні ресурси країни, які залучені до 

господарського обороту. 

54. Показником економічної ефективності 
суспільного виробництва є:  

а) рівень задоволення платоспроможного попиту 

населення; 

б) виробництво сукупного продукту на душу 

населення; 

в) продуктивність праці. 

55. Показником соціально-економічної ефективності 
суспільного виробництва є: 

а) виробництво сукупного продукту на душу 

населення; 

б) трудомісткість; 

в) продуктивність праці. 
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5. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО МІНІМУМУ 
  

1. Економіка як об’єкт наукового дослідження. 

2. Економічні потреби, їх сутність та структура. 

3. Економічні інтереси, їх види. 

4. Економічна система, її сутність та структура. 

5. Типи економічних систем. 

6. Власність, суб’єкти та об’єкти власності. 

7. Економічна діяльність, її сутність та види. 

8. Виробнича діяльність підприємства, її види. 

9. Інвестиції та інвестиційна діяльність. 

10. Показники оцінки економічної ефективності 

інвестицій. 

11. Товар і його властивості. 

12. Гроші, їх сутність та функції. 

13. Інфляція, її причини та види. 

14. Ринок, його сутність та функції. 

15. Ринковий механізм та його основні елементи. 

16. Конкуренція, її сутність та форми. 

17. Монополія, її сутність та форми. 

18. Підприємництво, його сутність та організаційно-

економічні форми. 

19. Підприємство, його суть, функції та види. 

20. Кругооборот капіталу та його стадії. 

21. Основний і оборотний капітал. 

22. Знос та  амортизація основного капіталу. 

23. Витрати виробництва. 

24. Прибуток підприємства. 

25. Капітал, його сутність та форми. 

26. Сучасні види капіталу. 

27. Людські ресурси, їх сутність та їх соціально-

економічні категорії. 

28. Робоча сила, її сутність та властивості як товару. 

29. Заробітна плата, її форми та системи. 
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30. Зайнятість, її сутність та види. 

31. Безробіття, його сутність та види. 

32. Суспільне відтворення, його сутність та типи. 

33. Валовий внутрішній продукт, його сутність та 

методи обчислення. 

34. Національний дохід,  його сутність та напрями 

використання. 

35. Національне багатство, його сутність та 

структура. 

36. Економічне зростання,  його сутність та типи. 

37. Цикли економічного розвитку,  їх фази та 

трирівнева схема. 

38. Господарський механізм, його сутність та 

структура. 

39. Державне регулювання економіки, його сутність 

та  основні форми. 

40. Методи державного регулювання. 
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