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КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 

 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення   лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема  Економіка та економічна теорія. Історичний процес розвитку економічної 

науки та її основні школи. Розвиток економічної думки в Україні.____________ 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 . с 5 –13. Гальчинський А. С. Основи 

економічних знань : Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002._________ 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати: об'єкт і предмет економічної теорії, 

історичний процес розвитку економічної науки та її основні школи. Яким шляхом 

проходив розвиток економічної думки на 

Україні._______________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1. Дайте визначення , що таке 

економічна теорія ? ____________________________________________________ 

2. Назвіть основні школи ,що характеризують розвиток економічної науки ? 

3.Як розвивалася економічна думка на теренах України : напрямки, 

представники?_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Поради коментарі У процесі підготовки  та самостійного опрацювання матеріалу 

слід особливу увагу звернути на історичний розвиток , що мав у своїй основі 

економічні процеси , а також на результат цих процесів , а саме на виникнення та 

діяльність основних шкіл економічної науки, їх засновників та результати 

діяльності.____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 

КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 
 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема        Економічні потреби і виробництво._______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 . с 22-32. Гальчинський А. С. Основи 

економічних знань : Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002._________ 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати:Суть економічних потреб суспільства, 

їх, структуру, види економічних інтересів і як вони взаємодіють між собою.___ 

  

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1. Як вирішуються суперечності 

між необмеженими потребами та обмеженими ресурсами ?_______ 

2. Охарактеризуйте фактори виробництва._________________________________ 

3. Як вплинула НТР на постіндустріальний розвиток країн ?__________________ 

4. Яка роль медицини в економічному прогресі та безпеці людського розвитку ? 

5. У чому полягає ефективність використання ресурсів взагалі та в охороні 

здоров'я зокрема ?______________________________________________________ 

 

Поради коментарі У процесі підготовки  та самостійного опрацювання матеріалу 

слід особливу увагу звернути на співвідношення понять потреби та ресурси , їх 

залежність . Розкрити суть економічних потреб , особливо в галузі охорони 

здоров'я. Визначити різницю між потребами та інтересами та їх 

визначальність.________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 

 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема           Сутність відносин власності___________________________________ 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 . с 52-56. Гальчинський А. С. Основи 

економічних знань : Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002._________ 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати: Основні форми власності,  їх еволюцію 

та роль на сучасному етапі розвитку. Різницю між індивідуальною , приватною , 

державною , колективною та акціонерною власністю, їх особливості в економічній 

системі функціонування.____________________________________  

  

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1.Дайте визначення поняття 

власності. ____________________________________________________________ 

2.Назвіть форми власності та наведіть приклади.___________________________ 

3.Яка із форм власності є вихідною ланкою в системі відносин?  

 

Поради коментарі У процесі підготовки  та самостійного опрацювання матеріалу 

потрібно визначити основні форми власності, яку роль відіграє власність в системі 

суспільних відносин та яка із форм власності є визначальною у сучасному світі 

ринкових відносин._____________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 

 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема    Товарне виробництво . Товар._____________________________________ 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 . с 133-142. Гальчинський А. С. Основи 

економічних знань : Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002._________ 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати: Визначення ціни , а також такі поняття, 

як вільні ціни, регульовані ціни , монопольна ціна , демпінгова ціна , договірна 

або контрактна ціна, оптова ціна, роздрібна ціна, тарифи на послуги, біржова ціна, 

аукціонна ціна,  ціна офіційного ринку,ціна тіньового ринку, внутрішня ціна, 

світова ціна, ринкове ціноутворення.   

  

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1.Дайте визначення поняттю 

ціна. _________________________________________________________________ 

2. Які методи ціноутворення ви знаєте?____________________________________ 

3. Як держава здійснює регулювання цін? 

 

Поради коментарі У процесі підготовки  та самостійного опрацювання матеріалу 

потрібно насамперед визначити суть поняття ціни. Зрозуміти , яку роль відіграє 

ціна в ринковій економіці через систему цін , яка існує в світі. Для цього потрібно 

виписати визначення основних цін та пояснити їх в контексті матеріалу який 

вивчається.______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 

 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема __Ринок в економічній системі суспільства.___________________________ 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 . с 100-105. Гальчинський А. С. Основи 

економічних знань : Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002._________ 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати: Визначення конкуренції. Особливість 

конкуренції у сфері охорони здоров'я. Функції конкурентоспроможності 

медичних організацій. Умови формування конкурентного середовища на ринках 

медичних послуг, а також конкурентне середовище виробників медичних послуг. 

Яку функцію виконує антимонопольний комітет України.___________________ 

  

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1.Дайте визначення поняттю 

конкуренція. __________________________________________________________ 

2. Що таке монопсонія?_________________________________________________ 

3. В чому проявляється конкуренція в сфері охорони здоров'я?________________ 

4. Яка роль антимонопольного комітету України?___________________________ 

 

Поради коментарі При самостійній підготовці даної теми потрібно знати та 

розуміти визначення конкуренції. Знати основні види конкуренції, що існують на 

світових , національних , місцевих ринках. Визначити які види конкурентної 

боротьби існують на ринках медичних та фармацевтичних послуг, як така 

боротьба впливає на ціноутворення та яка роль в цих процесах держави в особі 

антимонопольного комітету._____________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 

 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема __Інфраструктура ринку___________________________________________ 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 . с 79-85. Гальчинський А. С. Основи 

економічних знань : Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002._________ 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати, що таке біржа , які функції виконує 

біржа праці, особливо у сфері охорони здоров'я? Розкрити процес формування 

державної та приватної інфраструктури в галузі охорони здоров'я.  

 

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1.Дайте визначення поняття 

біржа.________________________________________________________________ 

2. Чим відрізняється біржа праці від інших видів бірж?_____________________ 

3. Розкрийте поняття інфраструктури.____________________________________ 

4. Які особливості має інфраструктура в галузі охорони здоров'я?____________ 

_____________________________________________________________________  

 

Поради коментарі При самостійній підготовці даної теми потрібно знати та 

розуміти поняття інфраструктури і, виходячи з цього розуміння , розкривати 

питання , що визначають завдання для роботи. Біржі праці явище, що постійно 

супроводжує працівників різних сфер економіки . Не виключена можливість , що 

ви теж матимете справу з нею , тому повинні знати аспекти її діяльності._____ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              
КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 

 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема __Сутність і функції грошей. Історія розвитку грошей.________________ 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 . с 211-214. Гальчинський А. С. Основи 

економічних знань : Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002._________ 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати, що таке інфляція, форми інфляції 

чинники інфляції, інфляцію попиту ,інфляцію витрат, суть антиінфляційної 

політики на Україні. Вміти розрізняти види інфляції. 

 

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1.Що таке інфляція, дайте 

визначення? __________________________________________________________ 

2. Які форми інфляції ви знаєте?_________________________________________ 

3. Які чинники впливають на виникнення та існування інфляційних процесів? 

4. Яка різниця між інфляцією попиту та інфляцією витрат ?_________________ 

5. Яким чином інфляція пов'язана із безробіттям?__________________________ 

6. Розкрийте антиінфляційну політику яка проводиться в державі. 

  

 

Поради коментарі При самостійній підготовці даної теми потрібно знати та 

розуміти поняття інфляція. Потім вивчити ,яка вона буває та причини її появи 

Пояснити різниця між інфляцією попиту та інфляцією витрат. Вивчити , що являє 

собою безробіття і як воно може бути пов'язане з інфляційними процесами , що 

відбуваються в державі . Знаючи цей матеріал потрібно з'ясувати , що робить влада 

в державі , щоб покращити становище в економічній, фінансовій та соціальній 

сферах суспільства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              
КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 

 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема __Підприємство і підприємництво__________________________________ 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 . с 119-123, 128-132. Гальчинський А. С. Основи 

економічних знань : Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 

2002._________________________________________________________________ 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати, визначення підприємства. Як 

поділяються підприємства за формою, розміром , за сферою і видом господарської 

діяльності. Визначення підприємництва.    

 

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1.Дайте визначення , що таке 

підприємство?_________________________________________________________ 

2. Як поділяються підприємства за формою та розміром?_____________________ 

3. Як поділяються підприємства за сферою і видом господарської 

діяльності?____________________________________________________________ 

4. Дайте визначення підприємництва, які особливості підприємницької діяльності 

в медицині?__________________________________________________ 

5.Які особливості підприємницької діяльності Україні?______________________ 

  

Поради коментарі При самостійній підготовці даної теми потрібно знати та 

розуміти поняття підприємства , та підприємництва. Щоб не помилятися у 

визначенні цих понять потрібно пам'ятати , що підприємство це суб'єкт діяльності 

, а підприємництво – діяльність цього суб'єкта.____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 

 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема __Капітал . Витрати виробництва.  Прибуток, Рента. 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 . с 126. Гальчинський А. С. Основи економічних 

знань : Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002.с.307-310,  

348-352. 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати, що являє собою рентабельність 

підприємства. Що таке рента? Її види ,ціна землі.__________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1.Дайте визначення 

рентабельності.________________________________________________________ 

2.Що таке рента?______________________________________________________ 

3. Що таке земельна рента ,її суть?_______________________________________ 

4.Що таке ціна землі?___________________________________________________ 

  

Поради коментарі При самостійній підготовці даної теми потрібно знати та 

розуміти поняття рентабельності, ренти , земельної ренти . ціна землі . Після 

з'ясування цих питань , розширити їх використання і знайти види , форми та 

розподіл.______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 
 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема __Виробництво,розподіл і використання національного доходу._________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 . с 184- 190. Гальчинський А. С. Основи 

економічних знань : Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002._________ 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати, що таке чистий національний продукт.  

Національний доход. Особистий доход. Номінальний ВНП. Індекс цін. Дефлятор 

ВНП. Національне багатство України та перспективи його нарощування.______ 

 

 

 

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1.Що таке чистий національний 

продукт?______________________________________________________________ 

2. Яка різниця між національним і особистим доходом?_____________________ 

3. Що таке номінальний ВНП та дефлятор ВНП?____________________________ 

4. Що таке індекс цін?__________________________________________________ 

5. Розкажіть про національне багатство України та перспективи його 

нарощування.__________________________________________________________ 

  

Поради коментарі При самостійній підготовці даної теми потрібно знати та 

розуміти всі поняття , уміти їх використовувати та порівнювати. Особливу увагу 

звернути на сам процес визначення того чи іншого економічного поняття.____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 

 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема __Економічне зростання . Фінансова система._________________________ 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 . с. 224-228 . Гальчинський А. С. Основи 

економічних знань : Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002._________ 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати, що таке державний бюджет,бюджетний 

дефіцит, державний борг. 

 

 

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1.Що таке чистий державний 

бюджет, принципи його побудови, які функції він виконує?_________________ 

2. Що таке бюджетний дефіцит, як він фінансується?________________________ 

3. Що таке державний борг та як він обслуговується?________________________ 

 

 

  

Поради коментарі При самостійній підготовці даної теми потрібно знати та 

розуміти всі поняття , уміти їх використовувати та порівнювати. А також уміти 

аналізувати ті явища фінансового життя та процеси , які притаманні сучасному 

стану функціонування державного бюджету України.________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 

 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема __Держава в ринковій економіці.___________________________________ 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 .  Гальчинський А. С. Основи економічних знань 

: Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002.с. 419-426. 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати як здійснюється контроль за певними 

цінами , як встановлюються тверді ціни , єдині ціни , як здійснюється 

заморожування або блокування цін. 

 

 

Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 1. Як здійснюється 

ціноутворення ? _______________________________________________________ 

2. Як впливає держава на процес ціноутворення , які регулятори при цьому 

використовуються?_____________________________________________________ 

 

  

Поради коментарі При самостійній підготовці даної теми потрібно знати та 

розуміти всі поняття , уміти їх використовувати та порівнювати. А також уміти 

аналізувати ті явища фінансового життя та процеси , які притаманні сучасному 

стану функціонування ринку в  України.__________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КВНЗ КОР "ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ  МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ" 

 

К А Р Т А 

ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Навчальна дисципліна    Основи економічної теорії__________________________ 

Відділення    лікувальне, сестринське____________________    курс  II – III______ 

 

Тема _Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин._____ 

 

Література для опрацювання   Камінська Т. М.  Основи економічної теорії :  

підручник .—К.: Медицина , 2011 .  Гальчинський А. С. Основи економічних знань 

: Навчальний посібник . – К. : Вища школа , 2002. с. 514- 517. 

   

Вимоги до знань і вмінь студентів. Знати про місце України у світовій економіці. 

Яку роль виконують міжнародні економічні організації у трансформаційному 

процесі України. Які відносини України з ЄС, а також із Європейським 

регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я . Яким чином 

проходить залучення іноземного капіталу в економіку україни, та проблему 

внутрішньої заборгованості.  Завдання для самоконтролю (питання, вправи...) 

1Яке місце займає Україна у світовій економіці, які її геополітичні інтереси та 

експортно – імпортний 

потенціал?____________________________________________________________ 

2. Які відносини України з міжнародними економічними та фінансовими 

організаціями?_________________________________________________________ 

 

 

 Поради коментарі При самостійній підготовці даної теми потрібно знати та 

розуміти всі поняття , уміти їх використовувати та порівнювати. Аналізувати  та 

робити висновки на основі вивченого матеріалу.___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



 


