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Заняття за розкладом: 22.04.2021         

 

      Завдання з дисципліни «Громадянська освіта» 

       для студентів 1 курсу   

 

Термін виконання: до 28.04.2021 

 

           Шановні студенти!  

 

1. Зробить  стислі записи в свій зошит усіх питань семінару. 

2. Виконайте тест. 

3. За бажанням (не обов’язково) підготуйте та оформить реферат з теми за 

вільним вибором  (2-3 стор.) 

 

 

Теми рефератів: 

 

1. Інтернет-покупки 

2. Держава і  ведення бізнесу. 

 

 

Викладач: Боєва Т.І., канд. іст. наук, маг. психології. 
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Семінар: Тема:  Бізнес і підприємництво. 

 

 

       Навчальна мета: провести самостійне вивчення  теми – 

підприємництво; узагальнити знання теми ринкова екониміка. 

         Вихована мета: виховувати студентів у дусі громадянського 

патріотизму. 

          Розвиваюча мета: розвивати аналітичне мислення студентів; 

формувати активну навчальну діяльність; розвивати навички вести дискусію, 

захищати власну точку зору. 

         Обладнання (наочність): схеми на дошці, підручник «Громадянська 

освіта». 

         Очікувані результати: після вивчення теми студенти зможуть 

характеризувати загальні засади підприємництва; узагальнити знання теми 

ринкова екониміка; захищати власну точку зору. 

 

   

           

План 

 

1.Права та обов'язки фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності 

2.Захист підприємницької діяльності . 

ТЕСТ 

 

1. Яку потребу ви задовольнили, переглянувши цікавий кінофільм?  

 

А матеріальна, особиста  

Б духовна, особиста  

В матеріальна, суспільна  

Г духовна, групова  

 

2. Яка з  груп виробничих ресурсів найкраще ілюструє три їх основні 

види?  

А заробітна плата, працівники, гроші  

Б нафта, таксисти, ціни  

В родовище вапняку, вчителі, верстати  

Г фермери, інвестори, виробники  

 

3. Продукт має корисність, якщо він  

 

А потребує значних ресурсів для виробництва  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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Б попит на нього на ринку завжди однаковий  

В здатний задовольнити яку-небудь потребу споживача  

Г є  доступним за ціною для споживача  

 

4. Економічна раціональність передбачає таку поведінку людей, за  якої  

 

А кожен суб’єкт економічних відносин ощадливо витрачає гроші  

Б кожна людина робить вибір відповідно до своїх вигод  

В кожен суб’єкт ринкових відносин має діяти відповідно до інструкцій  

Г усі люди діють однаково в  однакових умовах  

 

5. Під економічною категорією «власність» розуміють 

 А належність людини до об’єкта власності  

Б відносини між державою та фізичною особою стосовно привласнення 

державного майна  

В відносини між суб’єктами стосовно привласнення економічних  благ 

 Г відносини між людьми з  приводу використання споживчих благ  

 

6. Основними перевагами ринкової економіки є  

 

А забезпечення ефективного використання ресурсів та економічної 

свободи  

Б рівномірний розподіл особистих доходів і  забезпечення повної 

зайнятості  

В забезпечення стабільності цін і  справедливого розподілу особистих 

доходів  

Г ліквідація дискримінації і  зведення до мінімуму забруднення довкілля  

 

7. У  схемі економічного кругообігу плата за електроенергію власника 

сімейної кав’ярні відображає рух  

А грошових потоків від домогосподарств на ринок товарів  

Б грошових потоків від підприємств на ринок товарів і  послуг  

В грошових потоків від підприємств на ринок ресурсів  

Г грошових потоків від домогосподарств безпосередньо до підприємств  

 

8. Ринкова система  — це  

А система господарювання, заснована на приватній власності, ринковому 

ціноутворенні та конкуренції  

Б система, де поєднуються державні важелі регулювання економі  ки 

з  монополістичною конкуренцією  

В складний механізм взаємоузгодження економічних відносин між 

державою й  приватними підприємствами  

Г економічна система, яка заснована на приватній власності та 

традиційних методах господарювання  
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9. Яке із  тверджень є  правильним?  

 

А у  зв’язку з подорожчанням бензину його пропозиція на ринку 

зменшилася  

Б обсяг попиту на автомобілі зріс у  зв’язку з  підвищенням цін на  бензин 

В на ринку апельсинів зросли ціни, тому підвищився попит на мандарини 

Г унаслідок зниження ціни на канцелярські товари зменшився обсяг 

попиту на них  

 

 

 

 

10. Причиною дефіциту товару на ринку є  те, що  

 

А ціна на товар перевищує рівноважну ціну  

Б ціна на товар нижча від рівноважної ціни  

В товар не відповідає державному стандарту якості  

Г обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту  

 

11. Ситуація в  Україні, наближена до досконалої конкуренції, швидше за 

все буде характерна для ринку  

 

А зерна 

Б легкових автомобілів  

В послуг викладачів  

Г послуг мобільного зв’язку  

 

12. Обмеженість трудових ресурсів зумовлена  

 

А загальною кількістю населення і  часткою працездатних людей  

Б загальною кількістю безробітних у  країні  

В загальною кількістю робочих місць на підприємствах  

Г зменшенням потреб виробництва в  робочій силі 
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