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І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. 
 

Самостійна робота студентів денної форми навчання з навчальної 

дисципліни «Економічна теорія» визначається учбовим планом і робочим 

планом за фахом «Право». 

Вона є основним засобом оволодіння знаннями по даній дисципліні у 

вільний від обов'язкових аудиторних занять час. Даний вид роботи студента по 

учбовій дисципліні «Економічна теорія» визначається навчальною і робочою 

навчальною програмою, а також відповідними методичними матеріалами, 

завданнями і вказівками викладача, що читає лекції. 

Самостійна робота забезпечується системою навчально-методичних 

засобів, передбачених для вивчення учбової дисципліни.  

Самостійна робота студентів коледжу по даному предмету включає: 

- вивчення і конспектування обов'язкової літератури по питаннях, що 

виносяться на практичне заняття; 

- осмислення законспектованих у ході занять навчальних посібників і 

доопрацювання їх виписками з першоджерел; 

- підготовку до практичних занять (доповіді, реферати, повідомлення, 

виступи, тестові завдання); 

- виконання письмових завдань передбачених завданнями до самостійної 

роботи; 

- виконання контрольних домашніх завдань; 

- участь в індивідуальних і групових консультаціях по курсу; 

- підготовку до заліку. 

Для підвищення загального розвитку, інтелекту, рівня знань студенти в ході 

самостійної роботи по вивченню даної навчальної дисципліни зобов'язані 

вивчати наукову і спеціальну літературу, вказану в списку, який додається, та 

інші підручники, посібники та джерела Internet які не вказані у переліку.  

Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення навчального 

предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів відповідних рівнів 

складності.  

Кожен з елементів завдання має спонукати студента до того, щоб він сам 

приймав рішення, порівнював умови, здійснював необхідний інформаційний 

пошук тощо.  

Для самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія» пропонуються 

завдання, покликані розширювати, поглиблювати, закріплювати базові знання, 

отримані під час лекційних та практичних занять. 

Для контролю знань студентів використовуються: 

а) усні відповіді на теоретичні питання; 

б) письмові роботи; 

в) тесові завдання. 

Виконання самостійних завдань є обов’язковою умовою допуску до 

заліку. Матеріали самостійних завдань подавати на перевірку викладачу у 

письмовій формі в зошиті для практичних робіт. 
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ТЕМАТИКА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

ТЕМА 1. ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ. ПРЕДМЕТ І 

МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. 
 

 

Мета теми 

З’ясувати предмет економічної теорії, її місце у системі економічних наук, 

визначити основні методи пізнання економічних процесів і явищ. Простежити 

еволюцію економічної науки, економічних поглядів та аналізу основних теоретичних 

концепцій: меркантилізму, фізіократії, класичної школи, марксизму, маржиналізму, 

неокласики, кейнсіанства, монетаризму, інституціоналізму 
 

Навчальні цілі 

1. З’ясувати предмет економічної теорії, а також її місце серед інших економічних 

дисциплін. 

2. Пояснити відмінності між мікро- та макроекономікою, а також взаємозв’язок 

рівнів економічного аналізу. 

3. Вивчити методи пізнання економічних процесів. 

4. З’ясувати зміст понять економічний закон, економічна категорія, виробництво, 

розподіл, обмін, споживання. 

5. Визначити основні етапи розвитку економічної теорії. 

 

Орієнтовна тематика рефератів: 

1. Яке на ваш погляд значення має вивчення економічної науки для студентів – 

юридичних спеціальностей? 

2. Економічні суперечності та їхня роль у соціально-економічному розвитку 

суспільства 

3. Формальна й діалектична логіка у процесі пізнання економічних явищ і процесів 

4. Економічна думка давнини. Зачатки економічного мислення, спроби аналізу та 

узагальнення економічних явищ у міфах, легендах, сказаннях. 

5. Економічне вчення Давньої Індії “Артхашастра”. 

6. Давньосхідні економічні думки у встановленні конкретних економічних 

дисциплін обліку та аналізу господарської діяльності, статистики, аграрної науки, 

управління. 

7. Джерела античної економічної думки (Давньої Греції і Давнього Риму). Закона 

міста-держави. Економічні вчення Давньої Греції, їх засновники Перікл (близько 490-

429 рр. до н.е.), Ксенофонт (близько 430-455 рр. до н.е.), Платон (427-347 рр. до н.е.), 

Арістотель (384-322 рр. до н.е.). 

8. Представники римської економічної думки Катон “Землеробство”, Варрон 

(“Сільське господарство”).  

9. Визначення предмета економічної теорії різними науковими школами. 

10. У чому особливості сучасних тенденцій розвитку економічної науки. 

11. Сучасна вітчизняна економічна наука: основні тенденції розвитку. 

12. Кембріджська школа, основні ідеї та наслідки для сучасної економічної теорії 
 

Методичні рекомендації: 
Вивчаючи дану тему, необхідно звернути увагу на основні економічні поняття 

сучасної господарської діяльності, визначальну природу і призначення економіки. 

Визначити еволюцію термінів "економія", "політична економія", "економікс", 

"економічна теорія" що об'єктивно зумовлені розвитком самої економічної науки її 

об'єкта та дослідження. 
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Вивчаючи питання про предмет економічної науки слід звернути увагу на таке. 

Кожна наука має свій визначений предмет, який власне і відрізняє її від інших 

дисциплін. Економічна теорія має справу зі складними і багаторівневими процесами, 

розвивається й ускладнюється сама наука, тому абсолютно природно, що досить 

складно дати стисле і всеохоплююче визначення предмету економічної науки. Аналіз 

сучасної економічної літератури, підходів учених до предмету економічної науки 

дозволяє зробити наступні узагальнення. Економічна наука вивчає взаємодію людей та 

їхню поведінку у сфері економіки, з’ясовує закономірності функціонування 

економічних систем та розвитку економічних процесів. Таким чином, предметом 

вивчення економічної науки є діяльність людей у сфері економіки, яка охоплює 

виробництво, розподіл, обмін та споживання створених у суспільстві благ. При цьому 

економічна наука покликана визначити, як максимально ефективно використати 

обмежені ресурси – природні запаси, капітал, людську працю. 

Слід дати чітке визначення функцій економічної теорії, її зв’язок з економічною 

політикою держави, проаналізувати завдання та цілі економічної політики. 

Виникнення та розвиток економічної системи відображається в економічних 

категоріях) – абстрактних, логічних, теоретичних поняттях, які в узагальненому 

вигляді виражають суттєві властивості економічних явищ і процесів. Прикладом 

економічних категорій можуть служити такі поняття, як гроші, ціна, попит, пропозиція, 

ринкова рівновага, заробітна плата, інфляція, капітал, прибуток, робоча сила тощо. 

Слід звернути увагу на те, що ці поняття досить часто застосовуються й у побуті і не 

завжди точно відповідають їх науковому економічному змісту. Серед особливостей 

економічних категорій виділимо те, що вони відображають не природні властивості 

речей і предметів, а економічні взаємини людей, носять об’єктивний характер, тобто 

стосуються явищ та процесів, які реально існують, їх суть не залежить від волі та 

свідомості людей.  

Що стосується економічних законів, то їх можна визначити як стійкі, повторювані, 

типові зв’язки між економічними явищами. Подібно до законів природи економічні 

закони носять об’єктивний характер, тобто їх дія не залежить від волі і свідомості 

людей, однак існують й істотні відмінності від законів розвитку природи. Ці 

відмінності, по-перше, полягають у тому, що економічні закони не вічні, діють не 

протягом усього економічного життя, а на певних етапах; дія одних законів 

припиняється і починають проявлятися інші закономірності. По-друге, економічні 

закони не абсолютні, їх дія проявляється більш м’яко, іноді модифікується, оскільки 

економічна теорія має справу з людьми, їхніми взаєминами, поведінкою, яка не завжди 

раціональна, підлягає емоційному та психологічному впливу. Прикладом економічних 

законів є закон зростання потреб, закон попиту і пропозиції, закон конкуренції тощо. 

Залежно від мети, яку переслідує дослідник, вивчення економічних процесів 

можна проводити на різних рівнях. Мікроекономічний аналіз будь-яку економічну 

ситуацію розглядає як результат поведінки окремих ринкових суб’єктів: споживачів, 

фірм, власників ресурсів, державних і громадських організацій. Мікроекономіка оперує 

такими поняттями як витрати виробництва, ціна, прибуток; її рівень – локальні 

економічні зв’язки: на підприємстві, у галузі, на окремому ринку тощо. Вона вивчає 

відносини між підприємцями (конкуренцію), підприємцями і найманими працівниками, 

продавцями та покупцями. Макроекономіка вивчає механізм функціонування всієї 

економічної системи незалежно від специфіки її галузей, а також фактори, які 

визначають зміни цього механізму у короткому і довготривалому періоді, та способи 

впливу на протікання економічних процесів з боку держави. Макроекономіка 

використовує такі категорії: валовий внутрішній продукт, сукупний попит, сукупна 

пропозиція, загальний рівень цін, рівень безробіття тощо. При цьому макро- та 

мікроекономіка не протистоять, а взаємно доповнюють одна одну.  
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Слід усвідомити, що економічна наука – не відірвана від системи наук, вона 

користується загальнонауковими методами пізнання, тобто такими ж, які застосовують 

й інші науки, що вивчають суспільство. Варто зосередити увагу щоб зрозуміти, яким 

чином економічна наука використовує метод наукової абстракції, аналізу та синтезу, 

індукції та дедукції, історичного та логічного. Крім цього, економічна наука активно 

використовує також методами кількісного і якісного аналізу, математичними і 

статистичними методами, а в обмеженому плані – методом експерименту.  

Для визначення характерних особливостей економічної системи рекомендується 

розглянути і вивчити всі різновиди систем і підсистем сучасної економіки. 

Вивчення історичного розвитку економіки слід почати з проблеми виникнення 

економічних знань. 

Три сторіччя економісти - теоретики, розколовшись на різні напрями і школи, 

висловлюють ті, що часто суперечать один одному погляди на економіку. Для того, щоб 

розібратися в розбіжностях з такого основоположного питання, необхідно коротко 

ознайомитися з історією економічних переконань. На основі неупередженого 

об'єктивного підходу в економічній теорії розглянути головні напрями і школи 

економічної теорії з їх досягненнями і невирішеними проблемами. Екскурс в історію 

економічної думки покаже, наскільки складним і суперечливим виявиться шлях до 

пізнання предмету економічної теорії, що у результаті дозволить зробити відповідні 

узагальнення і виводи. 

Студентам необхідно ознайомитися з коротким змістом праць великих 

економістів. Починаючи з теорій меркантелістів і закінчуючи працями сучасників 

неокласиків. 

В економічній теорії виділяють наступні найбільш видатні школи і їхні напрямки: 

меркантелизм, класична політична економія, фізіократи (французький напрямок), 

англійська класична політична экномия, економічне навчання К. Маркса («Капітал»), 

неокласичний напрямок (маржинализм, австрійська школа, математична школа), 

кейнсианство, институционализм, неокласичний синтез. 

Слід також розглянути питання про внесок українських учених у розвиток 

світової економічної науки, пригадати таких учених як: С.Ю.Десницький, 

М.А.Балудянський, І.В.Вернадський, М.І.Зібер, С.А.Подолинський, М.І.Туган-

Бараноский, представника «Київської школи» Є.Слуцького, тощо. 
 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях. 

Виконання тестових завдань. 
 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Основне призначення економіки. 

2. Система економічних наук. 

3. Внесок українських учених у розвиток світової економічної науки. 
 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання: 

1. Який зв’язок існує між економічною теорією та економічною політикою? 

2. Яке значення особисто для Вас має вивчення економічної теорії? 

3. Які функції виконує економічна теорія та яке значення вона має для спеціалістів? 

4. У чому відмінність законів економіки від законів природи? 

5. Що таке економічна категорія? 

6. Які наукові методи використовує економічна теорія? 

7. На чому ґрунтуються економічні погляди Арістотеля? 
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8. Порівняйте вчення меркантилістів та представників класичної політичної економії. 

9. Які основні положення висувають представники неокласичної теорії? 

10. Які течії існують у неокласичній теорії? 

11. Як розвивалася наукова економічна думка в Україні? 

12.  Назвіть найвидатніших українських економістів, визначить їх внесок у світову 

економічну науку. 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

«Невидима рука ринку» 

Аналіз 

Галузь економіки 

Гіпотеза 

Господарська діяльність 

Дедукція 

Економічна категорія 

Економічна модель 

Економічна політика 

Економічна теорія 

економічне мислення  

Економічний аналіз 

Економічний експеримент 

Економічний закон 

Економічні відносини 

Індукція 

Інституціоналізм  

Кейнсіанство 

Макроекономіка  

Маржиналізм 

Марксизм 

Меркантилізм 

Метод наукової абстракції 

Мікроекономіка 

Монетаризм  

Неокласицизм 

Нормативна економічна 

наука 

Позитивна економічна наука 

Синтез 

Трудова теорія вартості 

Фізіократія 

 
 

Звичайні тести (оберіть одну відповідь)  

1. Яка економічна школа вважала джерелом багатства зовнішню торгівлю: 

a) меркантилізм; 

b) фізіократія; 

c) класична школа; 

d) марксистська; 

e) маржиналізм? 

 

2. Для якої школи було характерним визнання сільського господарства джерелом 

багатства та сферою продуктивної праці: 

a) меркантилізм; 

b) фізіократія; 

c) класична школа; 

d) марксизм; 

e) інституціоналізм? 

 

3. Яка економічна школа розробила теорію додаткової вартості: 

a) монетаризм; 

b) фізіократія; 

c) класична школа; 

d) марксизм; 

e) кейнсіанство? 

 

4. Яке з питань досліджує мікроекономіка: 

a) ціни на споживчі товари зросли на 5%; 

b) ринковий попит на яблука в Полтаві;  

c) протягом 2016 року рівень безробіття зменшився на 2%; 

d) рівень зайнятості і проблему безробіття; 

e) протягом 2016 року обсяг національного виробництва України зріс на 8%? 
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5. Об’єктивність економічних законів визначається тим, що вони: 

a) функціонують в усіх економічних системах; 

b) люди ставляться до них байдуже; 

c) діють в процесі господарської діяльності людей; 

d) не залежать від волі та свідомості людей; 

e) правильна відповідь відсутня. 
 

6. Згідно з кейнсіанською економічною теорією причиною циклічного безробіття є: 

a) негнучкість ринку праці; 

b) жорсткість заробітної плати; 

c) недостатній обсяг сукупного попиту; 

d) надмірна заробітна плата; 

e) правильна відповідь відсутня. 

 

7. Що складає основу предмета економічної теорії: 

a) попит і пропозиція; 

b) гроші і ціни; 

c) задоволення потреб; 

d) відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання; 

e) формування рівноважної ціни в результаті взаємодії попиту і пропозиції? 

 

8. Яка економічна школа базується на аналізі граничних величин: 

a) меркантилізм; 

b) фізіократія; 

c) класична; 

d) маржиналізм; 

e) інституціоналізм? 

 

9. Що виступає об’єктом дослідження макроекономіки: 

a) функціонування домогосподарства; 

b) ринок продуктів харчування; 

c) економічна система регіону; 

d) економічна система країни; 

e) функціонування великих підприємств? 

 

10. Для якої економічної школи характерне вивчення соціально-економічних 

взаємозв’язків, а також правових, політичних, організаційних, психологічних 

параметрів суспільства: 

a) монетаризм; 

b) фізіократія; 

c) класична школа; 

d) інституціоналізм; 

e) кейнсіанство? 

 

11. Що виступає об’єктом дослідження мікроекономіки: 

a) діяльність фірм і домогосподарств; 

b) світова економіка; 

c) економічна система країни; 

d) інфляція; 

e) безробіття? 
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12. У чому полягає сутність економічних категорій: 

a) терміни з практики підприємництва; 

b) господарські процеси; 

c) теоретичні поняття, які узагальнено виражають суттєві властивості економічних 

явищ і процесів; 

d) явища економічного життя; 

e) правильна відповідь відсутня? 

 

13. Чи можливо внести зміни в економічні закони, подібно до юридичних: 

a) так, можливо, але лише на всенародному референдумі; 

b) так, можливо, але лише конституційною більшістю Верховної Ради України; 

c) неможливо, в силу їх об’єктивного характеру 

d) так, можливо, але лише на сесії Організації Об’єднаних Націй 

e) правильна відповідь відсутня? 

 

14. Які зв’язки між господарськими явищами називаються економічними законами: 

a) стійкі; 

b) типові; 

c) повторювані; 

d) об’єктивні; 

e) усі попередні відповіді правильні? 

 

15. У чому суть об’єктивності економічних законів: 

a) користуватися ними можуть лише ті, хто вивчив їх дію; 

b) дія законів не залежить від волі і свідомості людей; 

c) їх можуть змінювати лише законодавчі органи; 

d) їх можна порушувати; 

e) в них відображуються причинно-наслідкові зв’язки? 

 

16. Чи означає об’єктивність економічних законів їх незмінність: 

a) вони ніколи не змінюються; 

b) їх можна змінити в законодавчому органі; 

c) їх дія модифікується в умовах мінливої господарської діяльності; 

d) їх можна змінити на всенародному референдумі; 

e) правильна відповідь відсутня? 

 

17. Основою розробки урядом економічної політики виступає функція економічної 

теорії: 

a) пізнавальна; 

b) прогностична; 

c) методологічна; 

d) практична; 

e) ідеологічна 

 

18. Яка з економічних концепцій отримала назву „теорія ефективного попиту”: 

a) монетаризм; 

b) класична школа; 

c) інституціоналізм; 

d) маржиналізм; 

e) кейнсіанство? 
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19. Яка із названих економічних дисциплін належить до функціональних: 

a) економічна теорія; 

b) економіка транспорту; 

c) менеджмент; 

d) економіка освіти; 

e) економіка промисловості? 

 

20. Який метод пізнання полягає у навмисному спрощенні досліджуваного об’єкта, 

очищенні, звільненні його від випадкового, неістотного та відшукуванні стійкого і 

типового в явищі: 

a) метод історичного і логічного; 

b) метод аналізу і синтезу: 

c) метод наукової абстракції; 

d) метод індукції і дедукції; 

e) метод експерименту? 

 

Тестові задачі 

21. У якому столітті сформувалися економічні школи: 

 

Економічна школа Століття 

Маржиналізм  

Інституціоналізм  

Марксизм  

Кейнсіанство  

Фізіократія  

Меркантилізм  

Класична школа  

Неокласична школа  

Економіка пропозиції  

Теорія постіндустріоналізму  

 

 

22. Доберіть із пропонованого списку відповідну до визначення економічну 

категорію.  

Вкажіть у першій колонці номер визначення кожного терміна 
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№ Категорія № Визначення 
 Обмін 1 Певний спосіб поєднання економічних ресурсів, їх 

використання з метою створення продуктів 
 Економічний 

закон 
2 Переміщення продуктів виробництва від виробників 

до споживачів через систему торгівлі, цін 
 Мікроекономіка 3 Використання отриманих доходів 
 Споживання 4 Формування доходів економічних суб’єктів: 

підприємств, найманих працівників, службовців, 
власників економічних ресурсів, домогосподарств, 
держави. 

 Економічна 
категорія 

5 Діяльність людей у сфері економіки, яка охоплює 
виробництво, розподіл, обмін та споживання 
створених у суспільстві благ, а також визначення 
варіантів максимально ефективного використання 
обмежених ресурсів  

 Метод 6 Абстрактні, логічні, теоретичні поняття, які в 
узагальненому вигляді виражають суттєві 
властивості економічних явищ і процесів. 

 Розподіл 7 Спосіб досягнення мети, засіб пізнання предмета, що 
вивчається 

 Предмет 
економічної 

теорії 

8 Складова економічної науки, яка вивчає поведінку 
окремих ринкових суб’єктів: споживачів, фірм, 
власників ресурсів, державних і громадських 
організацій. 

 Макроекономіка 9 Стійкі, повторювані, типові зв’язки між 
економічними явищами. 

 Виробництво 10 Складова економічної науки, яка вивчає механізм 
функціонування всієї економічної системи 
незалежно від специфіки її галузей, а також фактори, 
які визначають зміни цього механізму у короткому і 
довготривалому періоді, та способи впливу на 
протікання економічних процесів з боку держави. 

 

23. Доберіть із пропонованого списку прізвища представників економічних шкіл, 

поставте напроти прізвища номер, який відповідає номеру економічної школи 

 

Номер Економічна школа   Представники Відповідний 

номер 

1 2  3 4 

1 Меркантилізм  А. Сміт  

2 Фізіократія  К. Маркс  

3 Класична школа  А. Монкретьєн  

4 Марксизм  Ф. Кене  

5 Маржиналізм  Д. Белл  

6 Неокласична школа  Дж. Гелбрейт  

7 Кейнсіанство  А. Маршалл  

8 Монетаризм  М. Фрідмен  

9 Інституціоналізм  А. Лаффер  

10 Економіка пропозиції  Дж. М. Кейнс  

11 Теорія постіндустріоналізму  К. Менгер  

 

24. Економічні науки поділяються на:  
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a) методологічні; 

b) галузеві; 

c) спеціальні (функціональні). 

До якої групи належать науки, перераховані у таблиці (поставте відповідну букву): 

 

Маркетинг  Бухгалтерський облік  

Економічна теорія  Економіка освіти  

Історія економічних учень  Менеджмент  

Економіка сільського 

господарства 

 Економічна статистика  

Економічна історія  Аудит  

 
 
 
 
 

ТЕМА 2. ПОТРЕБИ, РЕСУРСИ, ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ 
 

 

Мета теми 

З’ясувати сутність потреб та інтересів, їх структуру. Осмислити роль потреб у 

схемі круговороту прямого та зворотного впливу виробництва на потреби. Вивчити 

зміст поняття „фактори виробництва”, з’ясувати головні критерії вибору варіантів 

використання ресурсів, простежити еволюцію факторів виробництва та роль інформації 

в економічному розвитку. 

 

Навчальні цілі 

1. Визначити сутність потреб та інтересів, їх взаємозв’язок та критерії класифікації. 

2. З’ясувати, що спонукає споживача у його виборі певних товарів і послуг. 

Різноманітність та багатогранність людських потреб. Закон підвищення потреб. 

3. Зрозуміти наслідки прямого та зворотного впливу виробництва на потреби. 

4. Проаналізувати Механізм сучасної економіки. Економічний круговорот 

виробництво – розподіл – обмін – споживання. 

5. Вивчити зміст факторів (ресурсів) виробництва. 

6. Зрозуміти наслідки обмеженості ресурсів та суть альтернативності їх 

використання. 

7. З’ясувати сутність кривої виробничих можливостей (КВМ). 

8. Проаналізувати розвиток факторів виробництва і роль інформації в сучасному 

суспільстві. 

9. Проаналізувати стадії розвитку виробництва. 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Мотиви та стимули економічної діяльності людини. 

2. Етапи розвитку потреб на прикладі економічно розвинутих країн у XX ст. 

3. Як змінилися у сучасних ринкових умовах в Україні такі фактори виробництва, як 

праця і капітал? 

4. Мотиви та стимули економічної діяльності людини. 

5. Особливості інформаційного ресурсу і його значення в сучасній економіці. 

6. Сучасний та традиційний підхід у визначенні чинників виробництва. 

7. Роль інформації у сучасному суспільстві. 
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Методичні рекомендації: 

Дану тему доцільно вивчати із з'ясування того, що собою представляють потреби 

суспільства і як вони співвідносяться з господарською діяльністю. 

Розглядаючи питання про потреби людини слід зазначити, що існують різні 

критерії їх класифікації. Потреби розділяються на суб'єктивні (індивідуальні, групові та 

суспільні), об'єктивні (матеріальні та нематеріальні), а також на економічні. Роль і 

значення економічних потреб вивчається більш предметно оскільки вони визначають 

основні напрямки і орієнтири в господарських операціях як окремо взятої особистості 

так і суспільства в цілому. Слід пояснити такі характеристики потреб, як безмежність 

та історичність. Далі з’ясовуємо взаємозв’язок потреб і економічних інтересів. 

Намагання задовольнити свої потреби підштовхує людину до певних дій. Потреби 

реалізуються через економічні інтереси – спонукальні мотиви свідомої діяльності, 

спрямовані на задоволення об’єктивно обумовлених запитів, потреб людей. 

Задоволення потреб відбувається через використання певних благ. Економічне благо – 

це річ або послуга, яка є результатом виробництва і здатна задовольняти певну людську 

потребу. На відміну від цього блага, створені природою є природними або вільними 

благами. 

Також варто звернути увагу на вплив економічних доходів на динаміку потреб на 

прикладі Закону Энгеля. 

Потреби у споживанні породжують стимули до виробництва, а виробництво 

задовольняє існуючі та породжує нові потреби. 

Варто звернути увагу на проблеми пов'язані з вибором сучасних економічних 

ресурсів. Економічні ресурси містять у собі цілий набір як суб'єктивних (трудові 

ресурси та підприємництво), а також матеріально-речовинні («Земля», «Капитал», 

фінансові, інвестиційні, наукові та інформаційні). 

Суперечність між потребами і виробництвом, тобто суперечності тим часом, що 

люди хотіли б мати і що насправді їм може дати господарська діяльність, можна 

зрозуміти, визначивши суть чинників і можливостей виробництва, які має в своєму 

розпорядженні творча діяльність суспільства. 

Другу частину теми доцільно вивчати із з'ясування того, з якими проблемами 

обмеженого вибору стикаються у продовж історії суспільства і нації. Тому 

економістами розроблені методи вивчення і пояснення того, як окремі люди, 

підприємства і цілі нації використовують доступні їм економічні ресурси. При цьому 

розробляються прийоми ефективнішого використання робочої сили, устаткування і 

природних ресурсів. 

Відсутність у належній кількості господарських засобів вимушує вдаватися 

суб'єктів господарювання до їх альтернативного вибору, тобто зі всіх допустимих 

варіантів використання обмежених ресурсів в процесі виробництва вибрати 

найоптимальніший. Економісти вирішують дану проблему через альтернативну 

вартість. 

Важливо відзначити, що вибір відповідних виробничих можливостей 

здійснювався неоднозначно в різні періоди економічного розвитку. 

За всю економічну історію відбулися три гігантські технологічні революції у 

виробництві, які відображено у до індустріальному індустріальному та 

постіндустріальному способі виробництва. Своєрідною точкою відліку прийнято 

вважати високо розвинуте індустріальне суспільство, яке зайняло центральне місце в 

історії і дало похідні назви іншим епохам. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми. 

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  
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Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Моделі раціональної економічної поведінки людини. 

2. Роль інформації в інформаційному суспільстві. 

3. Моделі раціональної економічної поведінки людини. 

4. Internet економіка. 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання 

1. У чому полягає зв’язок між потребами та інтересами? 

2. Що таке потреби та яким чином вони задовольняються? 

3. Складіть таблицю, які потреби виникають у вас під час навчання у вищому 

навчальному закладі, приведіть приклади та класифікуйте їх за різними ознаками 

4. У чому полягає зв’язок між потребами та інтересами? 

5. У чому практичне значення кривої виробничих можливостей? 

6. Назвіть максимальну кількість ресурсів, необхідних для створення підручника. 

7. Росія і Китай мають найбагатші природні і трудові ресурси, країни ЄЕС і Японія 

бідні на ці ресурси. Однак рівень виробництва і життя людей у країнах ЕС і Японії 

незрівнянно вищий, ніж у перших двох країнах. Чим пояснити таку різницю? 

8. Дайте визначення засобів праці: 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

Абсолютна обмеженість 

ресурсів  

Відносна обмеженість 

ресурсів 

Вільне благо 

Економічні блага 

Економічні інтереси 

Економічні потреби 

Ефективність економіки 

Закон Енгеля 

Закон зростання потреб 

Земля 

Інформація 

Капітал, 

Корисність  

Крива виробничих 

можливостей (КВМ) 

економічна ефективність 

Матеріальні потреби  

 Матеріальні ресурси 

Неекономічні блага 

Неекономічні блага 

Оптимальний вибір ресурсів 

Взаємозамінність ресурсів 

Підприємницькі здібності 

Потреби 

Праця 

Природні ресурси 

Споживчі блага 

Трудові ресурси 

Фінансові ресурси 

 

Звичайні тести (оберіть одну відповідь) 

 

1. Крива виробничих можливостей показує: 

a) точну кількість двох товарів, які господарство має намір виробляти; 

b) найкращу з можливих комбінацій виробництва двох товарів; 

c) альтернативні комбінації виробництва товарів при наявності даної кількості 

ресурсів; 

d) час, коли вступає в дію закон спадної віддачі. 

 

2. Альтернативні витрати будівництва нового оперного театру такі: 

a) ціна будівництва оперного театру в наступному році; 

b) ціна інших товарів і послуг, виробництво яких „принесено в жертву” будівництву 

оперного театру; 

c) оплата охорони та іншого персоналу; 

d) сума річного податку, що виплачується з доходів оперного театру. 
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3. Оскільки потреби людей безмежні, а ресурси для їх задоволення обмежені, 

суспільство повинно ефективно використовувати ресурси. Це означає, що 

суспільство повинно: 

a) використовувати ресурси таким чином, щоб отримувати від них максимальну 

віддачу; 

b) зберігати якомога більше грошей; 

c) балансувати доходи і видатки; 

d) обмежувати використання ресурсів. 

 

4. Чому економічна теорія стверджує, що в економіці люди постійно роблять 

вибір: 

a) щоб краще задовольнити потреби та не розгубитися у різноманітному світі товарів; 

b) люди мають різні смаки; 

c) тому, що потреби безмежні, а ресурси обмежені; 

d) щоб жити не гірше, ніж інші. 

5. Якщо всі ресурси в економіці використовуються з максимально можливою 

ефективністю, то додаткові товари особистого споживання: 

a) можуть бути вироблені тільки під контролем уряду; 

b) можуть бути вироблені тільки за рахунок скорочення виробництва яких-небудь 

інших товарів; 

c) не можуть бути вироблені; 

d) можуть бути вироблені, якщо у цьому є потреба. 

 

6. Що таке засоби виробництва: 

a) частина капіталу; 

b) трудові ресурси і капітал; 

c) предмети праці і засоби праці; 

d) всі матеріальні ресурси. 

 

7. Чим відрізняють економічні ресурси від факторів виробництва: 

a) економічні ресурси теж саме, що і фактори виробництва; 

b) у фактори виробництва не входять трудові ресурси; 

c) в економічні ресурси не включається підприємницька діяльність; 

d) фактори виробництва – це залучені у процес виробництва економічні ресурси. 

 

8. Зазначте правильне визначення сутності економічних інтересів: 

a) економічні інтереси – це намагання людини реалізувати свою мету; 

b) економічні інтереси – це усвідомлене прагнення економічних суб’єктів 

задовольнити певні потреби; 

c) економічні інтереси – це об’єктивна нужда у чому-небудь; 

d) економічні інтереси – це форма задоволеного попиту або фактично спожитих благ. 

 

9. Якщо у моделі виробничих можливостей економіка знаходиться нижче кривої 

виробничих можливостей, то це означає, що: 

a) країна недостатньо ефективно використовує свої ресурси; 

b) рівень виробництва відповідає повному використанню виробничих можливостей; 

c) даний обсяг виробництва може бути досягнутий тільки за умови збільшення 

кількості і якості виробничих ресурсів; 

d) цей рівень виробництва не може бути досягнутий ніколи. 

 

10. Матеріальні потреби – це: 

a) потреби у тих благах, за які обов’язково треба платити; 
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b) потреби у тому, що необхідно для підтримки життєдіяльності і працездатності; 

c) потреби мати товари, які не втрачають свою цінність; 

d) потреби у послугах, які надає суспільство. 

 

11. У якості економічного стимулу може виступати: 

a) величина прибутку; 

b) розмір заробітної плати; 

c) величина банківського відсотку по депозитах; 

d) всі відповіді правильні. 

 

12. Дайте визначення засобів праці: 

a) частина засобів виробництва, за допомогою яких виробляється продукт; 

b) частина матеріальних ресурсів, необхідних для залучення людини у виробництво; 

c) частина засобів виробництва, за допомогою яких людина впливає на речовину 

природи; 

d) частина засобів виробництва, на яку людина впливає у процесі виробництва. 

 

13. Вкажіть, яку потребу Ви задовольнили, придбавши парасольку у дощову погоду: 

a) матеріальну, особисту, першочергову; 

b) духовну, особисту, перспективну; 

c) духовну, колективну, поточну;  

d) матеріальну, суспільну, другорядну? 

 

14. Підприємницькі здібності – це: 

a) праця, спрямована на отримання прибутку; 

b) сукупність можливостей створення нових комбінацій відомих факторів 

виробництва, що приводить до підвищення ефективності економіки; 

c) рівень професійної підготовки людей, мотивація їхньої роботи; 

d) обсяг знань і умінь, які людина може використати для задоволення особистих 

потреб. 

 

15. Альтернативна вартість товару вимірюється: 

a) витратами ресурсів на виробництво даного товару; 

b) індексом споживчих цін; 

c) кількістю грошей, витрачених для виробництва даного товару; 

d) кількістю іншого товару, від якого довелося відмовитися заради виробництва даного 

товару. 

 

16. Що відображає “піраміда Маслоу”: 

a) альтернативність задоволення потреб;  

b) класифікацію потреб; 

c) споживчі блага;  

d) логічне сходження від простого до складного? 

 

17. Чому економісти говорять про відносну обмеженість ресурсів: 

a) тому що наявних ресурсів недостатньо для задоволення усіх потреб; 

b) тому що потреби безмежні, а ресурси обмежені; 

c) тому що ресурсів для задоволення певних потреб у певний проміжок часу 

вистачає; 

d) тому що частина наявних ресурсів може виявитися практично недоступною у 

конкретний період часу ? 
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18. Праця – це: 

a) кількість людей, яка проживає й даній країні; 

b) кількість людей працездатного віку; 

c) кількість працездатний людей і обсяг робочого часу; 

d) доцільна діяльність людини, спрямована на досягнення певного результату. 

 

19. Економічні блага – це: 

a) тільки блага, що мають високий ступінь корисності; 

b) блага, що мають корисність для споживача даного блага; 

c) обмежені блага; 

d) блага, що виробляються тільки для власного споживання. 

 

20. Що може привести до переміщення кривої виробничих можливостей? 

a) підвищення рівня народжуваності; 

b) поліпшення технологій виробництва; 

c) припинення інфляції; 

d) зменшення обсягів виробництва одних товарів на користь збільшення обсягів 

виробництва інших товарів. 
 

Тестові задачі 

 

21. Відповідно до змісту категорії чи терміну (колонка А) поставте необхідний 

номер перед їх визначенням (колонка Б). 

 

А Б 

1. Земля А. Відношення між результатами виробництва та витратами 

використаних на нього ресурсів. (Досягнення найбільшого 

обсягу виробництва товарів з використанням ресурсів 

певної вартості) 

2. Капітал Б. Збільшення загального обсягу виробництва продукції за 

певний період часу 

3. Праця В. Природні ресурси, що використовуються у виробництві 

(орана земля, корисні копалини, водні ресурси тощо) 

4. Підприємницькі 

здібності 

Г. Кількість продукції, що була вироблена при 

використанні якого-небудь фактора виробництва за певний 

період часу 

5. Економічна 

ефективність 

Д. Обладнання, споруди, машини, сировина, за допомогою 

яких виробляються товари та послуги 

6. Продуктивність Ж. Крива, що показує різні комбінації виробництва двох 

продуктів за умов повної зайнятості, повного використання 

інших факторів виробництва, постійної технології та 

незмінних запасів ресурсів 

7. Альтернативні 

витрати 

З. Здібності людини раціонально використовувати ресурси, 

приймати рішення, ризикувати, вигравати 

8. Крива виробничих 

можливостей (КВМ) 

Е. Витрати, що пов’язані із вибором та відмовою від 

альтернативного використання ресурсів 

9. Економічне 

зростання 

Є. Фізичні та інтелектуальні здібності людини, що 

витрачаються нею при виробництві товарів чи послуг 

 

А Б В Г Д Ж З Е Є 
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22. Після закінчення середньої школи та школи підготовки секретарів-референтів 

Марія Петренко разом із батьками вирішує проблему: у наступному році піти 

працювати секретарем-референтом та отримувати заробітну плату 3700 грн. на 

місяць чи поступити за контрактом в університет, заплативши 7000 грн. за рік. 

Вартість підручників, поїздки та найом житла становить 2500 грн. на рік. Якщо 

Марія вибере навчання в університеті, якими будуть її альтернативні витрати?  

 

 

 

 

 

ТЕМА 3. ВЛАСНІСТЬ ТА ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. 
 

 

Мета теми 

Обґрунтувати фундаментальну роль власності у функціонуванні економічної системи, 

визначити правові відносини власності, провести порівняльній аналіз форм власності, 

з’ясувати поняття приватизація. Обґрунтувати основні проблеми економічної 

організації суспільства, завдання та цілі і економічної системи, визначити 

методологічні підходи до періодизації суспільного розвитку, окреслити головні 

критерії типології економічних систем. 

 

Навчальні цілі 

1. Розкрити сутність власності як економічної категорії, визначити спільні і відмінні 

риси понять “відносини власності” та “права власності”. 

2. Окреслити основні критерії класифікації власності, її поділу на типи, форми та види. 

3. Визначити сутність повноважень власника відносини володіння, користування, 

розпорядження. 

4. Визначити сутність, переваги і недоліки формаційного та цивілізаційного підходів 

до періодизації суспільного розвитку. 

5. З’ясувати основні проблеми економічної організації суспільства. 

6. Сформулювати основні принципи функціонування, переваги і недоліки традиційної, 

ринкової, командної та змішаної економічних систем. 

7. Осмислити етапи та особливості розвитку перехідних економік. 

8. Визначити економічні особливості постіндустріального суспільства. 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Еволюція поняття „власність” в економічній та філософській думці. 

2. Чим різняться між собою континентальна та англосаксонська концепції прав 

власності? 

3. «Тіньова економіка» у сучасному суспільстві, її наслідки для національної 

економіки.  

4. Роль інтелектуальної власності та інноваційні технології 

5. Соціально орієнтована ринкова економіка. 

6. Національні моделі змішаної економіки (американська, британська, французька, 

італійська, скандинавська, японська, німецька, китайська). 

7. Особливості економічної системи України. 

8. Сутність процесів роздержавлення економіки та приватизації. 

 

Методичні рекомендації: 
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Вивчення теми слід почати із з'ясування особливостей власності. 

Власність - доволі складне явище, яке з різних сторін вивчається декількома 

науками. Особливу увагу слід звернути на предмет вивчення кожній з наук. Так, 

економічна теорія виявляє в привласненні корисних благ найважливіші господарські 

зв'язки між людьми, а юриспруденція - правові відносини. 

Власність в економічному сенсі - це реальні відносини між людьми по 

привласненню і господарському використанню всього майна. 

Економічна система власності містить у собі наступні види відносин: економічне 

присвоєння (відчуження), господарське використання, економічна реалізація. Кожний з 

видів необхідно вивчити. 

Терміном «Власність» позначаються хоч і близькі, але зовсім не однакові поняття. 

Кожна цивілізована держава закріплює за своїми громадянами певні права та обов'язки 

і намагається створити найсприятливіші умови для їх реалізації. Тому одним з 

найголовніших завдань держави є захист законних прав громадян. Оскільки 

економічною основою кожного суспільства є власність у різних її формах, то одним із 

найголовніших об'єктів державного захисту виступає саме право власності. Власність в 

юридичному розумінні показує, як майнові зв'язки, що склалися на ділі, закріплюються 

в правових нормах і законах, що встановлюються державою в обов'язковому порядку. 

Правова система власності містить у собі наступні види відносин: володіння, 

користування й розпорядження. Кожний з видів необхідно вивчити. Також зробити 

висновки як співвідносяться правові відносини власності з господарською діяльністю. 

Після розгляду суті «власності» як категорії потрібно проаналізувати її окремі 

типи і форми. У чому складається вивчення питання? 

Увага робиться на класифікацію привласнення. Щоб майбутньому фахівцеві із 

знанням справи розбиратися в економічних процесах, треба уміти класифікувати 

власність по типах (класам), видам (підрозділи типів) і конкретні форми. Потім 

необхідно розглянути всі класи привласнення в їх історичній і логічній послідовності.  

Особливу увагу слід звернути на історичні події, які передували класу спільно 

пайовій власності. Необхідно детальніше ознайомитися з роботами класиків і 

сучасників економіки. Для цього рекомендується додатково вивчити праці таких 

учених як: П.І. Пестеля (1793-1825рр..) - що вивчав соціально-економічне положення 

Росії; А. Сміта, Д. Рікардо, які теоретично виклали господарську діяльність при 

класичному капіталізмі; К.Маркса, його економічне вчення про капіталізм і ін. 

Історична доля класичного капіталізму складалася таким чином: на початковій 

стадії капіталізм всемірно сприяв великому історичному переходу людства до 

індустріального виробництва. Тим самим він відкрив дорогу величезним якісним і 

кількісним змінам в техніці і організації виробництва на підприємствах, які вступили в 

суперечність з одноосібною формою буржуазної власності. Потім, на зміну початкової 

стадії капіталізму прийшла стадія панування фінансового капіталу, в якому злилися 

крупний промисловий і банківський капітал, що спричинило як об'єктивну необхідність 

поява класу спільно-пайової власності.  

У змішаній власності органічно сполучені основні принципи загального і 

приватного привласнення. Даний клас виражається в конкретних формах. 

Особливу увагу слід приділити вивченню наступних організаційно-економічних 

форм власності: акціонерне суспільство (корпорація), товариство, спільне 

підприємство, господарське об'єднання, кооператив. 

Далі слід розглянути, яка з форм є найжиттєздатнішою з теоретичної і практичної 

точки зору. 

Для вивчення наступного питання необхідно розглянути найбільш поширені 

форми привласнення - приватновласницьке господарство, товариство і корпорацію 

зіставивши їх по наступних категоріях: наскільки легко можна організувати дане 

господарство; як великі ресурси, що забезпечують його життєздатність; чи може кожне 
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підприємство забезпечити безперервний науково-технічний прогрес і покращувати 

якість створюваних виробів; якою мірою воно задовольняє суспільні потреби.  

У всіх країнах реформування державної власності іменується приватизацією. У 

другій половині XX століття приватизація означає роздержавлення. В Україні 

приватизація почалася з жовтня 1992 р. Включає декілька етапів, на кожному з яких 

визначається мета, яку необхідно досягти для отримання відповідних результатів. 

Початок реформування державної власності відкрив перехідний період від державного 

соціалізму до нової соціально-економічної системи, яку на даний момент передчасно 

описувати. Тим часом, почала формуватися багатоукладна економіка, яка включає всі 

типи привласнення. 

Другу частину теми потрібно почати розглядати з самої суті, що таке економічна 

система, Важливо розуміти, що сучасний світогосподарський розвиток відбувається у 

межах декількох економічних систем. У загальноприйнятому визначенні економічна 

система – це частина суспільної системи, сфера людської діяльності, у якій 

здійснюється виробництво, обмін, розподіл та споживання продуктів, послуг і чинників 

виробництва. 

Економічна система вирішує три головних питання: що виробляти, тобто який 

набір і яку кількість товарів та послуг можливо і потрібно виробити? як виробляти, 

тобто, за допомогою яких матеріальних і людських ресурсів та із застосуванням яких 

технологій? для кого виробляти, тобто яким чином будуть розподілятися товари та 

послуги? 

Наступне питання слід розглядати с періодизації суспільного розвитку. 

Дослідники визначають формаційний і цивілізаційний підход. Так, у межах 

формаційного підходу до аналізу явищ і процесів суспільного життя, запропонованого 

К. Марксом, залежно від домінуючої форми власності, виділяють три великі формації: 

первинна (архаїчна), до якої належить первіснообщинний і азіатський способи 

виробництва; вторинна, основана на приватній власності (рабство, кріпосництво, 

капіталізм); комуністична суспільна формація. За К. Марксом комунізм це історична 

епоха, що включає ряд способів виробництва, основним змістом якої є знищення 

приватної власності. Формаційний підхід дозволив К. Марксу виявити закономірні 

ступені в історичному розвиткові суспільства і виділити п’ять способів матеріального 

виробництва (первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний і 

соціалістичний) на основі твердження про те, що вирішальна роль у суспільному 

виробництві належить безпосередньому процесу виробництва або способу виробництва. 

Окрім формаційного в економічній літературі робляться спроби застосування 

інших критеріїв для аналізу явищ і процесів суспільного життя. Сучасна зарубіжна 

економічна думка на основі використання критерію “ступінь індустріального розвитку 

суспільства” виділяє: доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне 

(неоіндустріальне, інформаційне) суспільство (Дж. Гелбрейт, Р. Арон, Д. Белл), або 

першу, другу та третю хвилі цивілізації (О. Тоффлер), а також передмодерністський, 

модерністський та постмодерністський стан (П. Дракер, А. Тойнбі). 

Також слід розглянути з того, що зазначені проблеми в економічній науці 

називають головними проблемами організації виробництва. Залежно від того, як 

вирішуються три головні проблеми економічної організації суспільства, та який тип 

власності при цьому домінує чи переважає розрізняють наступні типи економічних 

систем: традиційну, ринкову, командну, змішану економіку. Економічна система 

виникає у вигляді так званої традиційної економіки, де визначальним чинником 

економічної поведінки виступають традиції та звички, що передаються з покоління у 

покоління. Основу традиційної економіки складає натуральне господарство. 

Ринкова економіка – тип економічної системи, який характеризується вільною 

грою ринкових сил, У такій економіці держава здійснює мінімальне регулювання 

економічних процесів, а основу розвитку складають сили вільної конкуренції, 
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ринкового саморегулювання. Характерними рисами такої ринкової економіки 

виступають: приватна власність; вільне підприємництво та особистий інтерес; 

“невидима рука ринку” тобто ринкове саморегулювання; вільна (або досконала) 

конкуренція; мінімальне державне втручання в економічні процеси. 

Командну економіку інакше називають централізовано-плановою економічною 

системою. В ній основним економічним суб’єктом виступає держава, яка визначає: які 

потреби є найважливішими і підлягають першочерговому задоволенню. На противагу 

ринковій командна економіка описується як система, в якій домінує суспільна 

(державна) власність на засоби виробництва, колективне прийняття економічних 

рішень, централізоване керівництво економікою за допомогою державного планування. 

До основних рис централізовано-планової системи належать: переважання державної 

власності; недопущення приватного підприємництва; жорстка централізація розподілу 

ресурсів та результатів виробництва; відомчий монополізм; директивне планування. 

Під змішаною економікою розуміють тип економічної системи, який синтезує 

елементи ринкової і командної систем, тобто механізм ринку доповнюється активною 

діяльністю держави. В змішаній економіці економічна влада розподіляється між 

державою, підприємствами і профспілками. При цьому демократичним чином обраний 

парламент виконує роль арбітра, спираючись на чіткі конституційні норми. Змішана 

економіка базується на конкурентних ринкових відносинах і активному державному 

регулюванні, в ній рівноправно співіснують і взаємодіють різні форми власності. 

Змішана економіка класичного типу сформувалася у багатьох країнах Західної Європи 

та США. 

Вивчаючи роботи сучасних дослідників, які описують характерні риси, та 

особливості постіндустріального суспільства, можна виділити ряд характерних 

відмінностей . За ступенем індустріально-економічного розвитку суспільства 

розрізняють доіндустріальне, індустріальне та постіндустріальне суспільство. 

Становлення теорії постіндустріального суспільства в її сучасному вигляді пов’язане з 

ім’ям Д. Белла, професора соціології Гарвардського університету. У 1962 р. він 

підготував аналітичну доповідь «Постіндустріальне суспільство: гіпотетичний погляд 

на Сполучені Штати в 1985 році і далі», яка стала першою роботою з цієї проблеми. На 

думку Д. Белла, постіндустріальне суспільство не замінює індустріального суспільства 

і не припиняє виробництва матеріальних благ, так само як індустріальне суспільство не 

ліквідує аграрний сектор. Постіндустріальні тенденції «накладаються» на попередній 

період розвитку суспільства. 

Теорії перехідної економіки базуються на неокласичній концепції загальної 

економічної рівноваги і розглядають перехід від одного рівноважного стану економіки 

до іншого. При цьому головна увага приділяється аналізу початкового стану економіки 

та її бажаному кінцевому стану в майбутньому. Теорії перехідної економіки стосовно 

переходу до ринку є основою «шокового сценарію», тобто швидкоплинного ходу 

трансформації, який не враховує соціально-економічних, політичних, національних, 

культурних особливостей країн. Теорії трансформації економічних систем ґрунтуються 

на визнанні безперервності економічних перетворень в суспільстві. Еволюція 

економічних систем охоплює стадії їхнього формування, відтворення і розвитку на 

власній основі та розпаду. На стадії відтворення і розвитку економічні системи 

функціонують як цілісність. На стадіях формування та розпаду вони не є цілісними. 

Причому для системи, що формується, перехідний період є необхідним етапом її 

висхідного руху до сталого стану. Для системи, що розпадається, перехідний стан 

відповідає етапу руйнування її цілісності та зникнення. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
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Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Стадії розвитку сектора державної власності. 

2. Порівняльний аналіз форм власності. 

3. Приватне присвоєння, його форми. 

4. Поняття «інститути» та їх функції в економічному житті. 

5. Концепція соціально-ринкового господарства.  

6. Порівняльний аналіз економічних систем.  

7. Особливості становлення ринкової економіки в Україні.  

8. Проблеми трансформаційної економіки. Шляхи переходу до ринку. 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання: 

 

1. Як Ви вважаєте, чому власність належить до фундаментальних категорій 

економічної теорії? 

2. До яких типів, форм та видів власності, на Вашу думку, належить інтелектуальна 

власність? 

3. У чому полягає економічний зміст власності? 

4. Що таке специфікація прав власності? 

5. Який із підходів до періодизації суспільного розвитку Ви вважаєте більш 

обґрунтованим? Чому? 

6. У чому відмінності розв’язання основних проблем економічної організації 

суспільства в командно-адміністративній та ринковій економіці? 

7. Що означає поняття «економічна система»? Які існують підходи до класифікації 

економічних систем? 

8. Які риси властиві командній економіці? 

9. Дайте характеристику перехідній економіці. 

10. Визначте головні особливості ринкової трансформації інверсійного типу. 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

 

Відносини власності 

Відчуження 

Власність 

Володіння 

Державна власність 

Доіндустріальне суспільство 

Економіка узгоджень 

Економічна система 

Змішана економіка 

Індустріальне суспільство  

Інститути 

Інформаційне суспільство 

Інформаційні продукти 

Командно-адміністративна 

економіка 

Користування  

Об’єкти власності 

Перехідна 

економіка 

Постіндустріальне 

суспільство 

Права власності 

Приватизація 

Приватна власність 

Привласнення 

Ринкова економіка 

Ринкова 

економічна 

трансформація 

Роздержавлення 

Роздержавлення 

Розпорядження 

Соціальне ринкове 

господарство 

Спосіб виробництва 

Суб’єкти власності 

Суспільство знань 

Традиційна економіка 

Трансформаційна 

(перехідна) економіка 

Формаційний підхід 

Форми господарювання 

Цивілізаційний підхід 

Цивілізація 
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Звичайні тести (оберіть одну відповідь). 

1. Оберіть найточніше визначення власності: 

a) це будь-яке благо, що належить суб’єкту власності; 

b) це реальне фактичне ставлення людей до різноманітних життєвих благ як до своїх; 

c) це сукупність суспільних відносин між людьми з приводу привласнення ними 

об’єктів власності, що породжують права володіння, користування і 

розпорядження цими об’єктами та результатами їх функціонування; 

d) це отримання корисних властивостей від об’єкта власності; 

e) це можливість здійснювати реальні дії, пов’язані з визначенням подальшої долі 

об’єкта власності шляхом його безпосередньої реалізації (споживання), відчуження 

(продажу, дарування, обміну) або здійснення інших угод з приводу нього (оренда, 

лізинг тощо). 

 

2. Фактичне перебування об’єкта у власності того чи іншого суб’єкта має назву: 

a) розпорядження; 

b) користування; 

c) володіння; 

d) привласнення; 

e) відчуження. 

 

3. Найфундаментальніший, якісно особливий і найбільш великий різновид власності має 

назву: 

a) тип власності; 

b) форма власності; 

c) вид власності; 

d) механізм реалізації власності 

e) немає правильної відповіді. 

 

4. До об’єктів інтелектуальної власності належать: 

a) винаходи; 

b) цінні папери; 

c) промислові зразки; 

d) робоча сила; 

e) правильні відповіді а) і с). 

 

5. Об’єднана приватна власність, де право безпосереднього контролю належить 

групі суб’єктів, які домовляються про спосіб управління нею має назву: 

a) комунальна (муніципальна) власність; 

b) пайова (партнерська) власність; 

c) акціонерна (корпоративна) власність; 

d) власність громадських організацій; 

e) загальнодержавна власність. 

 

6. Акціонерна власність передбачає: 

a) об’єднання індивідуальних та інших капіталів через випуск і продаж акцій; 

b) право акціонера на управління капіталом корпорації та отримання доходу від її 

прибутку у формі дивіденду; 

c) забезпечення функціонування територіальних громад сіл, селищ, міст та інших 

адміністративно-територіальних утворень; 

d) правильні відповіді а) і b); 

e) правильні відповіді b) і с). 
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7. Чітке визначення прав власності важливе тому, що воно сприяє: 

a) інвестуванню; 

b) появі літературних та музичних творів; 

c) розвитку обміну; 

d) усьому переліченому вище 

e) немає правильної відповіді. 

 

8. Приватизація – це: 

a) будь-які дії, спрямовані на посилення процесів саморегулювання в економіці; 

b) відчуження майна, що перебуває у державній власності на користь фізичних та 

юридичних осіб з метою підвищення соціально-економічної ефективності 

виробництва; 

c) процес заміни методів державного впливу на господарські процеси ринковими 

механізмами; 

d) перетворення державних підприємств у такі, що засновані на інших (недержавних) 

формах власності; 

e) перетворення державних підприємств у самостійні господарські одиниці, які 

будують свою діяльність на засадах самостійності та відповідальності за 

результати господарювання. 

 

9. Підхід до періодизації суспільного розвитку, в основі якого лежить критерій 

способу виробництва має назву: 

a) постіндустріальний; 

b) формаційний; 

c) цивілізаційний; 

d) інформаційний 

e) технократичний. 

 

10. Основоположником теорії постіндустріального суспільства вважають: 

a) К. Маркса; 

b) П. Дракера; 

c) А. Тойнбі; 

d) Д. Белла; 

e) У. Ростоу. 

 

11. Назвіть прикметні характеристики постіндустріального суспільства: 

a) використовуються природні джерела енергії; 

b) розвивається сфера послуг та інформації; 

c) робоча сила зайнята у безпосередньому виробництві; 

d) в якості основного ресурсу виступають інформація та знання 

e) правильні відповіді b) і d). 

 

12. Економічна система – це: 

a) поєднання індивідуальних ринків, пов’язаних один з одним; 

b) система інституційних установ, що використовуються при вирішенні проблеми 

ефективного розподілу ресурсів; 

c) сукупність взаємозалежних економічних елементів, що утворюють визначену 

цілісність, економічну структуру суспільства та єдність відносин, що складаються 

з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання економічних благ 

d) координаційний вплив центральної влади (наприклад, державної) на економічну 

діяльність суспільства; 

e) механізм досягнення економічних цілей. 
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13. Критеріями розмежування типів економічних систем є: 

a) рівень добробуту членів суспільства; 

b) тип координації та управління економічними діями суб’єктів; 

c) форма власності на ресурси; 

d) правильні відповіді b) і c); 

e) правильні відповіді а) і с). 

 

14. Головні проблеми економіки: що? як? і для кого виробляти?: 

a) існують у всіх економічних системах 

b) не існують у країнах з ринковою економікою; 

c) не вирішуються у країнах з командною економікою; 

d) пов’язані з проблемою обмеженості ресурсів; 

e) правильні відповіді а) і d). 

 

15. Основними перевагами ринкової економіки є: 

a) забезпечення ефективного розміщення ресурсів; 

b) рівномірний розподіл особистих доходів; 

c) забезпечення стабільності цін; 

d) зведення до мінімуму забруднення навколишнього середовища; 

e) забезпечення повної зайнятості. 

 

16. Недоліками ринкової економіки є: 

a) дефіцит товарів і послуг; 

b) нестабільність (циклічність) розвитку; 

c) соціально-майнове розшарування суспільства; 

d) нераціональне використання ресурсів; 

e) правильні відповіді b) і c). 

 

17. Командна економіка передбачає: 

a) вільний вибір виробниками методів господарювання; 

b) поєднання конкуренції та планування; 

c) директивність та обов’язковість виконання виробничих планів; 

d) вплив на економіку звичаїв, релігії, традицій 

e) широке використання інновацій. 

 

18. Ознаками змішаної економічної системи є: 

a) недопущення приватного підприємництва; 

b) мінімальне державне втручання в економічні процеси; 

c) співіснування і взаємодія різних форм власності; 

d) конкурентні відносини; 

e) домінування натурального господарства. 

 

19. Головні проблеми економіки у командній економічній системі вирішуються на 

основі: 

a) механізму вільної конкуренції та саморегулювання економіки; 

b) суворого державного регулювання; 

c) принципу “невидимої руки ринку”; 

d) звичаїв та традицій; 

e) правильні відповіді а) і с). 
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20. Якою є економічна система сучасної України: 

a) ринкова економіка; 

b) командна економіка; 

c) перехідна економіка; 

d) традиційна економіка; 

e) змішана економіка? 

 

Тестові задачі 

21. Визначте правильними чи неправильними є наступні твердження: 

 

Твердження Так / Ні 

У командній економіці більше товарів можуть купити ті, у кого більше 

грошей 

 

Змішана економіка розвивається на основі як приватних, так і державних 

рішень 

 

Вводячи в оборот висловлювання “невидима рука”, англійський економіст 

А. Сміт мав на увазі, що економікою керує держава, але суспільство цього не 

усвідомлює 

 

У ринковій економіці питання про те, які товари і послуги повинні 

вироблятися, в значній мірі залежить від рішень споживачів 

 

Проблема “для кого виробляти” не може бути вирішена без державної 

участі 

 

Державна власність забезпечує більший економічний та соціальний ефект 

порівняно із приватною власністю 

 

Оренду державного майна приватними особами можна вважати 

приватизацією 

 

 

22. Яким типам економічних систем (традиційна, командна, ринкова, змішана) 

притаманні такі ознаки: 

 

Ознака Тип е/с Ознака Тип е/с 

1. Приватна власність на ресурси  8. Свобода підприємництва  

2. Суспільна власність на ресурси  9. Натуральне господарство  

3. Свобода вибору  10. Конкуренція  

4. Використання переважно 

ручної праці 

 11. Централізований розподіл 

ресурсів 

 

5. Мінімальне державне 

втручання 

 12. Зрівняльна система 

розподілу 

 

6. Вирішальна роль держави  13. Директивне планування  

7. Активна роль держави  14. Рекомендаційне 

планування 

 

 

23. Доберіть із пропонованого списку відповідну до визначення економічну 

категорію: 

Визначення Категорія 

Право і можливість здійснювати реальні дії, пов’язані з 

визначенням подальшої долі об’єкта власності шляхом його 

безпосередньої реалізації (споживання), відчуження (продажу, 

дарування, обміну) або здійснення інших угод з приводу нього 

(оренда, лізинг тощо) 

 

Економічна система, заснована на різних формах власності, 

розвиток якої регулюється ринком, традиціями і 
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централізованими рішеннями 

Підхід до періодизації, відповідно до якого суспільний 

розвиток характеризується зміною соціально-економічних 

формацій, в результаті заміни одного способу виробництва 

іншим 

 

Фактична наявність об’єкта власності у певної особи, поєднана 

з правом і можливістю впливати на нього 

 

Право і можливість вилучати з об’єкта власності певні корисні 

властивості (обробляти землю та отримувати врожай, 

споживати продукти харчування, носити одяг і взуття тощо) 

 

Економічна система, у якій домінує суспільна (державна) 

власність на засоби виробництва, існує колективне прийняття 

економічних рішень та централізоване управління економікою 

за допомогою державного планування 

 

Економічна система, яка здійснює перехід від адміністративно-

командних принципів економічного регулювання до ринкових 

механізмів 

 

Економічна система, заснована на приватній власності, свободі 

вибору і конкуренції, що передбачає реалізацію особистих 

інтересів та обмежує роль уряду 

 

Економічна система, у якій процеси виробництва, обміну, 

розподілу та споживання здійснюються відповідно до звичаїв 

та традицій, економічна діяльність є вторинною порівняно з 

релігійними і культурними цінностями, технічний прогрес і 

впровадження нововведень різко обмежені. 

 

Категорії: володіння, користування, розпорядження, формаційний підхід до 

періодизації суспільного розвитку, цивілізаційний підхід до періодизації суспільного 

розвитку, традиційна економіка, командна економіка, ринкова економіка, змішана 

економіка, перехідна економіка. 

 

24. Визначте, якому типу суспільства (доіндустріальному, індустріальному чи 

постіндустріальному) притаманні наступні ознаки: 

Ознака Тип суспільства 

Нерозвинутий обмін  

Скорочення частки матеріального 

виробництва у суспільному виробництві 

 

Основний економічний ресурс – енергія  

Інтелектуалізація праці  

Основний економічний ресурс – сировина  

Робоча сила зайнята у безпосередньому 

виробництві матеріального продукту 

 

Основний економічний ресурс – інформація 

та знання 

 

25. Доберіть із пропонованого списку прізвища науковців – авторів наведених 

нижче підходів до періодизації суспільного розвитку 

Етапи періодизації Автор 

Перша, друга та третя хвилі цивілізації  

Традиційне суспільство, перехідне 

суспільство, стадія “зрушення”, стадія 

“зрілості”, стадія “масового споживання” 

 

Первинна, вторинна та комуністична формації  

Передмодерністський, модерністський та  
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постмодерністський стан 

Доіндустріальне, індустріальне та 

постіндустріальне суспільство 

 

Дикість, варварство, цивілізація   

Науковці: У. Ростоу, О. Тоффлер, Л. Морган, К. Маркс, А. Тойнбі, Д. Белл.  

 

 

 

 

 

ТЕМА 4. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ. 
 

 

Мета теми 

Визначити сутність натурального і товарного господарства, простежити еволюцію 

товарного виробництва, розкрити значення грошового обігу для розвитку обміну. 

 

Навчальні цілі 

1. Розглянути поняття «поділ праці». 

2. Осмислити види і форми поділу праці. 

3. Визначити характерні риси натурального і товарного господарства та здійснити їх 

порівняльний аналіз. 

4. Осмислити відмінності між натуральним виробництвом та товарним 

виробництвом. 

5.  З’ясувати основні проблеми національного виробництва та його характерні риси. 

6. Ознайомитися із законом вартості товару та визначити його функції. 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Закон розділення праці, історичний характер товарного виробництва. 

2. Державна господарська політка – автаркія. 

3. Поділ праці – як умова еволюційного розвитку суспільства. 

4. Розвиток теорії трудової вартості представниками класичної школи та марксизму. 

5. Мінова вартість як кількісна сторона цінності товару 

6. Корисність товару та цінність товару. 

7. Вартість створена знаннями – нова категорія у постіндустріальному суспільстві. 

 

 

 

Методичні рекомендації: 
Вивчення теми необхідно почати з визначення двох основних пологів 

виробництва, що історично склалися: натурального і товарного, необхідно з'ясувати 

критерії, що їх розрізняють, а потім переступити до безпосереднього розгляду кожного 

виду. 

При характеристиці процесу еволюції економічних систем упродовж існування 

світової цивілізації вже зазначалось про панування натуральної форми організації 

виробництва за умов первіснообщинного ладу, товарного виробництва за умов 

капіталістичного способу виробництва. Це означає, що процес індивідуального, 

колективного та суспільного виробництва здійснюється за умов певної форми 

організації, яка, з одного боку, змінюється залежно від розвитку технологічного 

способу виробництва, а з другого - активно впливає на його розвиток. У зв'язку з цим 

виникає запитання; що таке організація суспільного виробництва? Щоб відповісти на 

це запитання, слід попередньо знати, що таке організація і назвати форми організації 
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кожної зі сторін суспільного виробництва, тобто продуктивних сил і відносин 

економічної власності. Поняття «організація», з одного боку, означає основу чого-

небудь, а з другого - планомірно продуманий і створений пристрій. Перший аспект 

цього поняття є його об'єктивною стороною, другий - суб'єктивною. Об'єктивними 

формами організації продуктивних сил є кооперація праці, поділ праці та обмін 

діяльністю (про які вже йшлося у попередніх темах). Кожна із цих форм передбачає 

певну продуману координацію, узгодження дій між учасниками виробничого процесу, 

а отже, включає суб'єктивну сторону. Виходячи з цього організацію продуктивних сил 

на національному рівні можна визначити як процес координації дій усіх елементів цієї 

сторони суспільного виробництва шляхом кооперації, поділу праці та обміну 

діяльністю, з одного боку, та його регулювання з другого. Об'єктивна сторона 

координації означає дію законів технологічного способу виробництва (суспільного 

поділу праці, усуспільнення виробництва та праці та ін.), що управляють цими 

процесами. 

Історично першим виникло натуральне виробництво. При натуральному 

виробництві люди створюють продукти для задоволення власних потреб.  

У первіснообщинному ладі впродовж майже трьох мільйонів років єдиною 

формою суспільного виробництва було натуральне виробництво. У процесі розпаду 

цього ладу виникає товарне виробництво, але натуральна форма залишається панівною 

ще впродовж майже шести тисячоліть, поєднуючись із товарною формою. Загалом в 

усіх докапіталістичних формаціях господарство, переважно, було натуральним 

(господарство первісних общин і патріархальних сімей, латифундії у рабовласницьких 

державах і середньовічні феодальні маєтки). У цих господарствах існував замкнений 

кругообіг (рух) продукту, який, переважно, не виходив за його межі. Кожна 

господарська одиниця була повністю відокремлена від Інших як у виробництві, так і у 

споживанні. Рівень споживання господарюючих суб'єктів (власників) залежав тільки 

від рівня власного виробництва. 

Суспільний поділ праці в натуральному господарстві був розвинений ще слабо. 

Проте всередині цього господарства праця уже могла бути поділена між окремими 

людьми та групами людей. Наприклад, всередині латифундій мав місце поділ праці між 

рабами, що виконували різні види робіт. Але поділу праці між господарськими 

одиницями не існувало. Звичайно, і за натурального господарства деякі продукти праці 

(сіль, залізо, прянощі тощо) обмінювалися на ринку як товари. Але такий обмін 

відігравав вторинну роль. Натуральна форма виробництва відповідала тому рівню 

розвитку продуктивних сил і типу виробничих відносин, що зумовлюють украй 

обмежену мету виробництва та підпорядковують його задоволенню потреб, незначних 

за обсягом і одноманітних, примітивних за характером. 

Натуральне виробництво було малоефективним, консервативним, а пануючі в 

ньому відносини економічної власності забезпечували дуже повільний розвиток 

продуктивних сил, тому на початку індустріалізації економіки його перемінило товарне 

виробництво. 

Генезис товарного виробництва включає дві основні причини: суспільний 

розподіл праці і господарське відособлення. Господарське відособлення тісно пов'язане 

з формами власності на засоби виробництва. Тим часом, форми власності мають пряме 

відношення до становлення видів товарного виробництва. 

У другій частині практичного заняття слід звернути увагу на існуючі види 

товарного виробництва. Форми власності мають пряме відношення до становлення 

видів товарного виробництва. Залежно від ступеня розвитку відносин власності і 

організаційно-економічних відносин утворюються два види товарного виробництва: 

просте і розвинене. 

Особлива увага приділяється натуральному продукту, що має єдину властивість - 

корисність. 
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Благо взагалі - це здатність предметів задовольняти потребам людини. 

Неокласична школа приділяє особливу увагу розмежуванню економічних благ і 

неекономічних благ. Це розмежування пов'язане з поняттям рідкості. 

Благо неекономічне є в необмеженій кількості. Економічне благо є рідкісним 

благом. Саме співвідношення між потребою (або в термінології К. Менгера, видного 

представника австрійської школи, потребою), і доступною для розпорядження 

кількістю благ, робить їх економічними або неекономічними. 

Натуральний продукт - благо неекономічне. 

Так, якщо ви живете в тайзі, стовбури дерев для будівництва житла не є для вас 

економічними благами. Адже їхня кількість у величезне число перевищує вашу 

потребу в цьому будматеріалі. І вода для пиття, якщо ви живете на березі найчистішого 

озера, не є економічним благом. Таким вона стане для вас лише в пустелі, де потреба 

людини в питті виявляється вище, ніж доступна для задоволення цієї потреби кількість 

води. 

Неокласична школа підкреслює, що товар - це економічне благо, призначене для 

обміну, але в цьому визначенні відсутня вказівка на те, що товар повинний обов'язково 

бути продуктом праці. 

Цікаво, що така риса товару, як спроможність переміщатися в просторі від однієї 

особи до іншої, наштовхнула вчених на думку про необхідність розмежування поняття 

товар у повсякденному і науковому смислі слова. Ті продукти, що торговець або 

виробник тримає напоготові для обміну, і які відносяться до речей, що рухаються і які 

можна легко переміщувати в просторі, називаються товаром у повсякденному 

розумінні. Товари в науковому розумінні це - економічні блага, незалежно від їхньої 

спроможності до пересування, незалежно від осіб, що пропонують їх для продажу, від 

їхньої матеріальності, незалежно від характеру їх як продукту праці, призначені для 

обміну. (К. Менгер. Основи політичної економії). 

Товар володіє двома властивостями – споживчою і міновий вартістю. Досить 

складну структуру має товарна класифікація. Необхідно класифікувати товари за 

такими принципами: перший клас створений в залежності від форм власності, який має 

три види 1) товари індивідуального споживання, що виробляються недержавним 

сектором 2) державні та суспільні блага 3) напівдержавні напівсуспільні блага; другий 

клас утворюється в залежності від характеру задоволення потреб, який включає такі 

види 1) взаємозамінні товари 2) взаємодоповнюючі блага 3) незалежні товари. 

Необхідно розглянути Закон вартості та його функції. Теорії вартості та їх 

положення. Трудова і нетрудова теорії вартості. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях. 

Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Умови виникнення товарного виробництва 

2. Національне виробництво, його характерні риси.  

3. Критерії, що відрізняють натуральне і товарне виробництво. 

4. Види товарного виробництва 

5. Величина вартості товару. Закон вартості. 

6. Вартість створена знаннями. 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання: 
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1. Як Ви вважаєте, чому натуральне господарство не зникає у зв’язку з виникненням 

товарного господарства та поширенням товарно-грошових відносин? 

2. Чому для існування товарного виробництва необхідні дві умови – суспільний поділ 

праці та економічна відособленість товаровиробників? 

3. Якими характеристиками, на Вашу думку, повинен володіти товар, щоб виконувати 

функцію загального еквівалента? 

4. Чому виникає товарна форма виробництва? 

5. Які причини розширення товарної форми виробництва в Україні? 

6. Назвіть загальні і специфічні риси простого і загального товарного виробництва 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

 

Абстрактна і конкретна 

праця 

Економічний закон 

відособлення 

товаровиробників 

Натуральне господарство 

Обмін 

Поділ праці 

Товар 

Рівні поділу праці 

Фактори поділу праці 

Суспільний поділ праці 

Спеціалізація 

Економічна відособленість 

Товарне виробництво 

Послуга 

Бартер 

Блага 

Вартість 

Вартість створена знаннями 

Гранична корисність 

Закон вартості 

Закон ціни 

Капітальні блага 

Корисність 

Корисність товару 

Мінова вартість 

Послуга 

Продукт  

Споживна вартість 

Споживчі блага 

Теорія трудової вартості 

Товар 

Ціна 

Цінність товару 

 

 

 

 

Звичайні тести 

 

1. Яка із перелічених теорій не належить до тих, що пояснюють природу вартості 

товару: 

a) трудова теорія; 

b) теорія граничної корисності; 

c) теорія витрат виробництва; 

d) теорія порівняльних переваг; 

e) теорія трьох факторів. 

 

2. Тип господарювання, за якого виробництво продуктів праці спрямоване 

безпосередньо на задоволення потреб виробника, для споживання всередині 

господарства має назву: 

a) селянське (фермерське); 

b) натуральне; 

c) ринкове; 

d) товарне; 

e) грошове. 

 

3. Яке із перелічених тверджень не можна застосувати до характеристики 

поняття “спеціалізація”: 

a) виникає внаслідок суспільного поділу праці; 



33 

 

b) означає виробництво підприємством, регіоном чи країною обмеженого набору 

продуктів; 

c) призводить до підвищення продуктивності праці; 

d) має наслідком зниження якості виробів; 

e) викликає зростання взаємозалежності. 

 

4. Яке з наступних тверджень є неправильним: 

a) товар є продуктом праці; 

b) товаром є лише матеріальні блага; 

c) товар задовольняє потреби людей; 

d) товар призначений для обміну; 

e) товар має споживну та мінову вартість. 

 

5. Які з перелічених нижче ознак не є притаманними товарному господарству: 

a) відокремлення товаровиробників, що спеціалізуються; 

b) відкритість господарської системи; 

c) суспільний поділ праці; 

d) непрямі зв’язки між виробництвом і споживанням; 

e) немає правильної відповіді. 

 

6. Відділення скотарських племен від землеробських, виділення ремесла та 

виокремлення торгівлі – це етапи, що характеризують: 

a) розвиток обміну; 

b) виникнення грошей; 

c) суспільний поділ праці; 

d) галузевий поділ праці; 

e) міжнародний поділ праці. 

 

 

Тестові задачі 

 

 

 

7. Розташуйте наведені нижче етапи обміну у відповідності з історичним 

розвитком товарообміну: 

 

Етапи Послідовність (№ по порядку) 

20 кг грибів, 7 кошиків ягід, 1 мішок зерна, 1 

сокира = 1000 гривень 

 

1 мішок зерна = 1 сокира  

3 кошики яблук, 2 сокири, 1 курка = 15 г золота  

1 корова = 4 мішки зерна, 5 сокир, 2 хутра куниці  
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ТЕМА 5. ГРОШІ СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ. СУЧАСНІ ГРОШОВІ 

КОШТИ 
 

Мета теми 

Визначити сутність грошей, як найважливішого компоненту товарної форми 

виробництва, у результаті розвитку обміну. 

 

Навчальні цілі 

1. Простежити еволюцію форм обміну,  

2. Охарактеризувати основні етапи розвитку грошей,  

3. Розкрити сутність металістичної, товарної, кількісної та номіналістичної теорії 

грошей. 

4. Розкрити зміст та форми прояву основних функцій грошей. 

5. Осмислити сутність сучасних грошових систем. 

6. Проаналізувати зміст валютних систем. 

7. Ознайомитися з історією світових грошей. 

8. Розкрити зміст та форми прояву основних функцій грошей. 

9. Окреслити структуру грошової маси, сформулювати закон грошового обігу. 

 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Історія виникнення грошей в Україні. 

2. Грошові реформи: історичний досвід проведення. 

3. Історія виникнення та еволюція українських грошей. 

4. Міжнародні валютні системи (Бретон-Вуська, Ямайська валютна система) 

5. Виконавчий указ 6102 або «Золота конфіскація 1933»  

6. Монетна система Токуґава, 

7. Електронні грошові засоби.  

8. Віртуальні гаманці  

 

Методичні рекомендації: 

Вивчаючи дану тему слід звернути увагу на дві концепції походження грошей. 

Перша панувала до кінця 18 століття і пояснювала походження грошей як підсумок 

угоди між людьми. Найбільш послідовним прихильником другої концепції був 

К.Маркс, який, спираючись на ідеї А. Сміта и Д. Рікардо, визначав гроші як продукт і 

неодмінну умову розвитку обміну і товарного виробництва. Гроші є одним з товарів, 

специфічною властивістю, якої є можливість обмінюватися на будь-який інший товар. 

Розвиток капіталізму в подальші сторіччя означав проникнення грошових відносин у 

всі пори суспільства. Гроші стають головним засобом суспільних зв'язків, головною 

метою виробництва і господарської діяльності. 

Також пропонується розглядати гроші як особливий товар. Як відомо, з історії, 

коли виробництво і обмін товарів стали регуляторами, то в кожній державі і в їх 

крупних економічних регіонах з'явилися на місцевих ринках загальні еквіваленти, 

найбільш ходові продукти. Торгівля, що проте розвивається, не могла враховувати різні 

місцеві еквіваленти. В результаті виділився один, визнаний всіма народами загальний 

еквівалент - гроші, роль яких довгий час виконувало золото. З появою грошей простий 

товарообмін був замінений зверненням. Гроші перетворилися на незамінного і 

впливового посередника в обміні одного блага на інше. 

Система золотого монополізму була встановлена у Великобританії в кінці 18 

століття і широко розповсюдилася в останній чверті 19 століть в Німеччині, Франції, 

інших країнах Західної Європи. У Японії золотий стандарт існував у формі золотих 

монет (класична форма) у вигляді злитків благородного металу. Економічна суть і роль 
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грошей виявляється в їх функціях. При золотому стандарті гроші виконували наступні 

функції: міра вартості; засоби звернення; засоби утворення скарбів; платіжного засобу; 

світових грошей. Проте в 20 столітті золотий стандарт перестав існувати, що привело 

до корінної зміни суті, призначення і виду грошей. 

Також слід ознайомитися з видами повноцінних і неповноцінних грошей, 

використовуючи джерела, що при цьому рекомендуються. 

Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку з точки зору не тільки 

ускладнення їх економічної суті та підвищення суспільної ролі, а й урізноманітнення їх 

форм. Еволюція форм грошей відбувалася в напрямі від повноцінних грошей до 

неповноцінних, якими є сучасні гроші. Повноцінними були гроші, що мали внутрішню 

реальну вартість, адекватну вартості товару, який виконував функції грошей, чи 

вартості того матеріалу, з якого гроші були виготовлені, наприклад золоті чи срібні 

монети. Неповноцінними є гроші, які набувають своєї вартості виключно в обігу. При 

цьому вона може істотно відхилятися від вартості того матеріалу, з якого вони 

виготовлені (банкноти, білонна монета, депозитні та електронні гроші). У сучасний 

період усі країни світу користуються виключно неповноцінними грошима. 

Між періодами використання повноцінних і неповноцінних грошей знаходиться 

епоха використання змішаних форм.  

Студентові необхідно опираючись на рекомендуємую литературу, виділити і 

вивчити форми, та види повноцінних і неповноцінних грошей. 

Необхідно звернути увагу на причини, що сприяли краху золотого стандарту. 

Проте крах золотого стандарту не означав ліквідацію функцій золота в міжнародній 

валютній системі. Основні етапи скасування золотого стандарту. 

На зміну золотомонетному стандарту після Першої світової війни прийшов 

механізм золотодевізного стандарту, що було юридичне оформлено рішенням 

Генуезької конференції (1922 p.). Це була друга світова валютна система. 

У період світової економічної кризи 1929-1933 pp. з крахом золотодевізного 

стандарту єдина світова валютна система перестала існувати. Вона розпалася на 

валютні блоки, які використовувалися як знаряддя валютної війни. Першим у 1931 р. 

з'явився стерлінговий блок після скасування золотого стандарту у Великобританії. До 

його складу увійшли країни Британської імперії та інші держави. 

У 1933 р. після скасування у США золотого стандарту було створено доларовий 

блок, до складу якого увійшли США, Канада, а також країни Латинської Америки. 

Франція, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, а потім Італія та Польща створили у 1933р. 

золотий блок. Ці країни зберегли у роки світової економічної кризи золотий стандарт. 

Його було скасовано лише у 1936 р. 

Наприкінці Другої світової війни поряд із загальним комплексом проблем 

післявоєнного устрою виникла необхідність створення нової світової валютної 

системи. За це насамперед виступали США, які були заінтересовані у розширенні свого 

впливу на світовому ринку. 

На міжнародній валютно-фінансовій конференції країн антигітлерівської коаліції, 

що відбулася у липні 1944 р. у м. Бреттон-Вудсі (США), були узгоджені основні 

принципи валютно-фінансового устрою, відомого як третя світова, або Бреттон-

вудська, валютна система. Ця угода почала діяти з грудня 1945 р. після підписання її 35 

країнами. Радянський Союз разом з іншими країнами антигітлерівської коаліції брав 

участь у конференції, але, керуючись політичними мотивами, відмовився ратифікувати 

умови угоди. 

Передумови Бреттон-вудської системи були сформовані в 30-х роках унаслідок 

розпаду механізму міжнародних розрахунків, заснованого на золотодевізному 

стандарті. Основою Бреттон-вудської системи стала система золотовалютного 

стандарту, яка згодом трансформувалася у систему золотодоларового стандарту. 

Основні характерні риси Бреттон-вудської валютної системи. Криза Бреттон-вудської 
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валютної системи 60-х р., що привела до її розпаду. Крах золотого стандарту – грудень 

1971р. 

Піднімається проблема суті і основного призначення сучасних грошових коштів. 

Відміна золотого стандарту привела до того, що відпали дві функції, які не можуть 

здійснюватися без золота як гроші. У сучасних умовах до певної міри виконуються три 

функції: міра вартості; засоби звернення; засіб платежу. Абсолютно по іншому 

визначається вартість грошей. Під вартістю грошей мається на увазі та кількість 

товарів і послуг, яку можна обміняти на грошову одиницю. У наш час у вигляді грошей 

виступають боргові зобов'язання держави, банків і ощадних установ. До грошей 

відносяться різноманітні боргові зобов'язання, що мають різний ступінь ліквідності. 

Така відмінність покладена в основу ділення всієї грошової маси на зв'язані між собою 

агрегати. 

Вивчення другої частини питання необхідно почати з аналізу функцій грошей, 

який вимагає розгляду не тільки кожної функції окремо, але і їх сукупності як єдиного 

цілого, оскільки вони утворюють реальне функціонування грошової маси, яка в даний 

час є неоднорідною, такою, що містить різні види грошей. 

Розглядається сучасний стан грошової маси. Вся грошова маса ділиться на різні 

види агрегатів, що багато в чому залежить від рівня розвитку кредитних відносин і 

грошового ринку. Найбільш поширено три грошові агрегати, які іменуються М1, М2, 

МЗ. Вимірювання грошової маси за допомогою агрегатів ліквідних засобів має 

виключно важливе значення для державного регулювання грошового звернення і 

запобігання інфляційному знеціненню грошей. 

Необхідно розглянути сутність міжнародних грошових відносин і механізм 

їхнього впливу на розвиток країни. 

 Певна частина міжнародних відносин передбачає рух грошових коштів. Спочатку 

останні у різних формах акумулюються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, 

створюючи їхні фінансові ресурси, а згодом витрачаються за певними напрямами.  

Економіка будь-якої країни перебуває під впливом зовнішнього середовища. 

Практика показує, що на сучасному етапі принципами міжнародних відносин мають 

бути співробітництво, відкритість економіки та свобода торгівлі. Найкращим гарантом 

втілення їх у життя є розвиток економічної і фінансової інтеграції країн.  

Міжнародні фінанси є підсистемою міжнародної економіки. Це економічні 

відносини, пов'язані з міжнародним рухом грошових коштів.  

Існує певний механізм функціонування міжнародних фінансів, який постійно 

розвивається. На нього впливають рівень економічного розвитку країн, характер їхньої 

зовнішньоекономічної діяльності, поточні та довгострокові політичні пріоритети 

держави та ін. Чим досконалішим стає цей механізм, тим більша вірогідність 

ефективного розміщення ресурсів у межах світової економіки. Можна виділити 

декілька сфер міжнародних фінансових відносин, які формують загальну систему 

міжнародних фінансів. Це валютні системи, світовий фінансовий ринок, вивіз капіталу 

та іноземні інвестиції, оподаткування в галузі зовнішньоекономічної діяльності, 

міжнародні розрахунки та баланси міжнародних розрахунків.  

Студентові необхідно знати, що собою представляють міжнародні грошові 

відносини, їхній вплив на розвиток національної економіки, що таке валюта її види, 

види курсів валют.  

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 
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Питання для самостійного вивчення 

1. Бартерний обмін (товарообмін).  

2. Загальновизнані еквіваленти вартості в натуральному господарстві при простому 

(товарному) виробництві та виділення спільного еквівалента вартості грошей. 

3. Вплив суспільного розділення праці на виникнення спільного еквівалента. Гроші як 

особливий товар. 

4. Золото у вартості грошей як особливий товар. 

5. Види грошей та грошових засобів. 

6. Функції грошей при золотому стандарті.  

7. Проблема ліквідності. 

8. Рівняння обміну “Фішера”.  

9. Грошовий запас. 

10. Фальшивомонетництво та його наслідки.  

11. Заходи попередження і боротьби з фальшивомонетництвом. 

12. Грошові реформи, необхідність та механізм їх проведення 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання 

 

1. Якими характеристиками, на Вашу думку, повинен володіти товар, щоб виконувати 

функцію загального еквівалента? 

2. Яку із концепцій виникнення грошей (раціоналістичну чи еволюційну) Ви вважаєте 

більш обґрунтованою? Чому? 

3. Чому гроші існують не лише у готівковій формі? У чому перевага безготівкової 

форми грошей? 

4. У чому суть грошового обігу? 

5. Який принцип функціонування золотого стандарту? 

6. Що таке золотий паритет? 

7. У чому полягає Закон Грешема?  

 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

 

Банкнота 

Бартер 

Біметалізм 

Види грошей та грошових 

засобів 

Гроші 

Еволюційна концепція 

виникнення грошей 

Емісія 

Загальний еквівалент 

Закон грошового обігу 

Закон кількості грошей 

Золотий паритет 

Золотий стандарт 

Кількісна теорія грошей 

Кількісна теорія сутності 

грошей 

Металістична теорія 

сутності грошей 

монометалізм 

Номіналістична теорія 

сутності грошей 

Обмін 

Паперово-кредитна система 

Раціоналістична концепція 

виникнення грошей 

Рівняння Фішера 

Типи грошових систем 

Товарна теорія сутності 

грошей 

Форми обміну 

Функції грошей 
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Звичайні тести (оберіть одну відповідь)  

 

1. Купівельна спроможність грошей: 

a) може зростати або зменшуватися; 

b) зростає разом зі зростанням цін; 

c) завжди залишається постійною; 

d) обов’язково зростає разом із зростанням доходів; 

e) правильні відповіді b) і d). 

 

2. Яке з наступних тверджень є правильним: 

a) паперові гроші не мають внутрішньої вартості, а мають тільки декларовану 

вартість, тобто вони гроші тому, що так сказала держава; 

b) гроші – це всезагальний товар-еквівалент; 

c) люди погоджуються приймати паперові гроші в обмін на свої товари, послуги або 

ресурси, бо впевнені, що в разі потреби можуть обміняти ці гроші на будь-які інші 

товари та послуги; 

d) всі попередні твердження – правильні; 

e) всі попередні твердження – неправильні. 

 

3. Яка з перелічених нижче характеристик не є ознакою загального еквівалента: 

a) рідкісність; 

b) портативність; 

c) подільність; 

d) велика вага; 

e) зносостійкість. 

 

4. Функції грошей – це: 

a) захист економіки країни від інфляції; 

b) міра вартості, засіб обігу, засіб нагромадження; 

c) забезпечення стабільності національної грошової одиниці; 

d) встановлення позичкового проценту та створення фінансових фондів; 

e) усі відповіді є правильними. 

 

5. Ліквідність – це: 

a) заміна в обігу знеціненої грошової одиниці на більш стабільну за відповідним 

курсом; 

b) зниження курсу валюти даної країни стосовно інших конвертованих валют; 

c) здатність фінансових активів та матеріальних цінностей перетворюватися на 

готівку; 

d) оголошення державою знецінених грошових знаків недійсними; 

e) підвищення курсу валюти даної країни стосовно інших конвертованих валют. 

 

6. Підприємство підраховує ефективність нової техніки. Яка функція грошей 

реалізується у даному випадку: 

a) засіб обігу; 

b) засіб нагромадження; 

c) міра вартості; 

d) усі відповіді є правильні; 
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e) жодна з відповідей не є правильною. 

 

7. Кількісне рівняння обігу не містить: 

a) кількості грошей в обігу; 

b) швидкості обігу грошей; 

c) рівня цін; 

d) номінальної процентної ставки; 

e) кількості товарів і послуг, вироблених в економіці. 

 

8. Безперервний рух грошей у сфері обігу та їх функціонування як засобу обігу і 

платежу має назву: 

a) інфляція; 

b) дефляція; 

c) грошова реформа; 

d) грошовий обіг; 

e) девальвація. 

 

9. До грошового агрегату М2 не належить: 

a) готівка; 

b) розрахункові поточні рахунки; 

c) ощадні вклади; 

d) депозитні сертифікати; 

e) все перелічене вище. 

 

10. До структури грошової маси не входять: 

a) готівка; 

b) чеки; 

c) cтрокові ощадні депозити; 

d) дорогоцінні метали; 

e) облігації. 

 

11. У якій послідовності відбувався еволюційний розвиток форм грошей: 

a) проста, повна (розгорнута), загальна, грошова; 

b) товарні гроші, металеві гроші, паперові гроші, електронні гроші; 

c) готівкові гроші, безготівкові гроші; 

d) золоті, срібні, мідні, паперові, пластикові; 

e) еволюційна, раціоналістична. 

 

12. Кількісне рівняння обміну демонструє, що: 

a) кількість грошей  рівень цін = швидкості обігу грошей  реальний ВВП; 

b) кількість грошей  реальний ВВП = швидкості обігу грошей  рівень цін; 

c) кількість грошей  швидкість обігу грошей = рівневі цін  реальний ВВП; 

d) кількість грошей  швидкість обігу грошей = рівневі цін  номінальний ВВП; 

e) усі твердження неправильні. 

 

13. Яка ознака не характеризує грошові системи сучасних країн: 

a) хронічне знецінення грошей; 

b) офіційне визначення золотого вмісту національної грошової одиниці; 

c) широкий розвиток безготівкового обігу і скорочення обігу готівки; 

d) зростання ролі держави у стабілізації грошового обігу; 
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e) перебування в обігу лише паперових грошей і монет з неблагородних металів. 

 

14. Яка ознака не характеризує золотий стандарт: 

a) обов’язкове перебування золотих монет у грошовому обігу; 

b) встановлення золотого вмісту грошової одиниці; 

c) вільне ввезення золота в країну та вивезення з неї; 

d) жорстке співвідношення між запасом золота у країні та внутрішньою кількістю 

грошей; 

e) різкі коливання курсів валют. 

 

Тестові задачі 

 

15. Які функції виконують гроші у наступних ситуаціях: 

 

Ситуація Функція 

Громадянин хоче продати будинок за 250000 

тис. грн. 

 

Фірма зберігає гроші на розрахунковому 

рахунку в банку 

 

Підприємство погашає позику  

Фірма виплачує працівникам заробітну плату  

 

16. Визначте, до якої з теорій сутності грошей належать наступні твердження: 

 

Твердження Теорія сутності грошей 

гроші – це мінова вартість, що 

відокремилась від самих товарів і отримала 

самостійне матеріалізоване існування 

 

золото і срібло є грошима внаслідок своїх 

природних властивостей 

 

купівельна спроможність (вартість) грошей 

знаходиться у зворотній залежності від 

їхньої кількості в обігу і у зворотній 

залежності від кількості товарів і послуг, що 

обертаються в національній економіці 

 

гроші – це ідеальна лічильна одиниця, 

умовний знак, за допомогою якого 

визначаються мінові пропорції товарів та 

здійснюється їх обмін 

 

 

17. Розташуйте наведені активи у порядку зменшення їх ліквідності на 

українському ринку: 

Активи Послідовність (№ по порядку) 

дачна ділянка  

грошова купюра розміром у 100 євро  
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гроші на поточному рахунку в банку у 

національній валюті 

 

гроші на кредитній пластиковій картці у 

національній валюті 

 

 

 

18. Доберіть із пропонованого списку відповідну до визначення економічну 

категорію: 

 

Визначення Категорія 

Функція грошей, за допомогою якої визначаються ціни всіх 

інших товарів і послуг 

 

Обмін продукту безпосередньо на інший продукт  

Грошова система, основу якої становить лише один метал  

Показники загальної кількості грошей у національній економіці  

Грошова система, у якій за золотом і сріблом законодавчо 

закріплена роль грошей 

 

Кількість разів, яку гривня або інша національна грошова 

одиниця використовується за рік на придбання кінцевих товарів і 

послуг 

 

Категорії: засіб обігу, міра вартості, монометалізм, біметалізм, бартер, швидкість 

обігу грошей, грошові агрегати. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

Мета теми 

Розглянути основні наукові підходи щодо теоретичного аналізу ринку, з’ясувати 

економічні мотиви поведінки сторін попиту і пропозиції у процесі товарного обміну, 

окреслити роль ринкового та господарського механізмів у проблемі координації їх 

інтересів. 

 

Навчальні цілі 

1. Визначити поняття ринку, умови його існування та функції. 

2. Охарактеризувати суб’єктів ринкової економіки та їх взаємодію. 

3. З’ясувати сутність ринкової інфраструктури та її елементів. 

4. Розглянути основні фактори попиту і пропозиції. 

5. Дослідити взаємодію сторін попиту і пропозиції з використанням моделі ринкової 

рівноваги (моделі формування взаємовигідної ціни та обсягу обміну). 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Платоспроможний попит в економічній системі України. 

2. Домашні господарства як суб'єкт ринкових відносин. 
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3. Вплив науково-технічного прогресу на ринкову пропозицію та економічну 

рівновагу. 

4. Визнання України країною з ринковою економікою: проблеми та перспективи. 

 

Методичні рекомендації: 
Особливу увагу слід приділити умовам виникнення ринку і ринкових відносин. 

Ринок виник одночасно з товарним виробництвом. Як сукупністю відносин обміну він 

є єдність товарного і грошового звернення. Ринок - одне з найважливіших досягнень 

людської цивілізації. Його зачатки відносяться до старовини. Найвищого розвитку 

ринок досяг в рамках капіталізму. Тут він став загальною формою реалізації 

економічних процесів. Виробилися і продовжують удосконалюватися складні 

механізми функціонування ринкових відносин і їх регулювання. Суть ринку 

найповніше виражається в його функціях. До особливих функцій ринку відносяться: 1. 

Ринок інтегрує сферу виробництва і сферу споживання; 2. Ринок виконує роль 

головного контролера кінцевих результатів виробництва. 3. Ринковий обмін служить 

способом здійснення економічних інтересів продавців і покупців. 

Ринкова економіка виражає новий стан економічного організму, коли всі його 

клітинки випробовують дію ринкових відносин. Дія повністю залежить від форм і типів 

взаємодії агентів ринку. Важливе значення має характер поведінки і взаємодії цих 

агентів, що визначає різні типи ринків: вільний; нелегальний; регульований. 

Слід звернути увагу на проблеми соціологізування ринку. Посилення суспільного 

характеру ринкових зв'язків перетворило регульований ринок на соціальний інститут. У 

другій половині 20 сторіч нормальний ринок базується на сукупності певних 

інститутів: 1) правова система; 2) органи контролю і регулювання; 3) асоціації, союзи 

споживачів, підприємців і працівників; 4) у сукупність інститутів включена ринкова 

інфраструктура. 

Необхідно розглянути здібність ринку до саморегулювання на основі економічних 

законів, що визначають динаміку цін. У вільній оцінці товарів, враховуючи їх вартість і 

корисність, беруть участь всі продавці і покупці. Підсумки даної оцінки відбиваються в 

ринковій ціні товару. Залежно від різних умов купівлі-продажу благ і послуг 

встановлюються неоднакові види цін. У свою чергу ціни закономірно впливають на 

економічний стан продавців і покупців, їх зацікавленість в купівлі-продажі товарів. Для 

спрощення сприйняття даного питання рекомендується детальніше вивчити закони 

попиту і пропозиції, при якому рівні ціни можуть досягати ринкової рівноваги, тобто 

рівноваги попиту і пропозиції. 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Система і структура ринків. 

2. Ринковий і господарський механізм. 

3. Еластичність попиту за ціною та за доходом. 

4. Еластичність пропозиції за факторами впливу. 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання 
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1. Які, на Ваш погляд, позитивні і негативні сторони функціонування ринку? 

2. Чи купуєте Ви товари за зниженими цінами в період акцій, сезонних розпродажів? 

3. Що є економічною основою для зниження цін? 

4. Як Ви оцінюєте роботу з покупцями великих торгівельних комплексів і невеликих 

магазинів? Яка їх роль на місцевому ринку? 

5. Як Ви вважаєте, чи в майбутньому буде існувати така форма торгівлі, як базари? 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

 

Господарський механізм 

Закон попиту 

Закон пропозиції 

Інфраструктура ринку 

Крива попиту 

Крива пропозиції 

Попит 

Пропозиція 

Ринкова рівновага 

Ринкова структура 

Ринковий механізм 

Ринок 

Рівноважна ціна 

Рівноважний обсяг 

Суб’єкти ринку 

Фактори попиту 

Фактори пропозиції 

Фінансові інститути 

Функції ринку 

ефект Веблена 

товари Ріффена 

Поняття еластичності 

попиту і пропозиції 

 

Звичайні тести (оберіть одну відповідь) 

1. Ринок, як економічна категорія – це: 

a) сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів і послуг; 

b) місце, де відбувається товарообмін; 

c) територіальний ареал, у межах якого ціни на певне благо здатні до швидкого 

вирівнювання; 

d) форма організації товарного виробництва; 

e) всі варіанти відповідей вірні. 

 

2. Який з економічних законів характеризує товарний обмін з погляду його 

еквівалентності? 

a) закон грошового обігу; 

b) закон конкуренції; 

c) закон вартості; 

d) закон попиту; 

e) закон пропозиції. 

 

3. Кого вважають автором першої системної праці з аналізу ринку? 

a) Кене Франсуа; 

b) Сміт Адам; 

c) Маркс Карл; 

d) Маршалл Альфред; 

e) Кейнс Джон. 

 

4. У працях якої економічної школи термін "ринок" використовувався переважно 

для характеристики ринкового попиту? 

a) меркантилізм; 

b) фізіократія; 

c) класична школа; 

d) марксизм; 

e) маржиналізм. 
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5. Споживачами економічних ресурсів чи кінцевих благ на ринку виступають: 

a) окремі індивіди; 

b) виробничі фірми; 

c) домашні господарства; 

d) власники грошей; 

e) будь-які суб’єкти, що мають потреби в них. 

 

6. Визначте вірний перелік суб’єктів ринку: 

a) продавці, покупці, кредитори, інвестори; 

b) праця, земля, капітал чи будь-який інший економічний ресурс; 

c) власники факторів виробництва, власники готових благ, власники грошей; 

d) споживчий сектор, інвестиційний сектор, державний сектор, сектор закордон; 

e) домогосподарство, фірма, держава. 

 

7. Провідним критерієм успішності суб’єкта на ринку є: 

a) максимізація прибутку; 

b) мінімізація витрат; 

c) максимізація корисності; 

d) мінімізація збитків; 

e) максимізація вигод у будь-якій формі. 

 

8. Інфраструктура ринку, як економічна категорія – це: 

a) система взаємопов’язаних спеціалізованих організацій, які обслуговують потоки 

товарів, послуг, грошей, цінних паперів і робочої сили; 

b) комплекс інститутів, які виконують роль посередників і забезпечують безперебійне 

функціонування економіки; 

c) суб’єкти, що вирішують завдання підтримки товарно-грошового кругообороту між 

учасниками ринку; 

d) сукупність фірм, установ та служб, які обслуговують ринок; 

e) всі варіанти відповідей вірні. 

 

9. Організаційні форми ринку, що здійснюють гуртову торгівлю товарами – це: 

a) біржі; 

b) ярмарки; 

c) аукціони; 

d) торгові доми; 

e) вірний варіант відповіді відсутній. 

 

10. Серед наведених нижче банків вкажіть ті, що надають позику клієнтам під 

заставу майна: 

a) комерційні банки; 

b) інвестиційні банки; 

c) інноваційні банки; 

d) іпотечні банки; 

e) ощадні банки. 

 

11. Попит, як економічна категорія – це: 

a) потреба людини у певному товарі; 

b) товарний асортимент, в якому мають потреби покупці; 
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c) кількість товару, яку споживачі бажають і спроможні придбати за певними цінами за 

його одиницю впродовж певного проміжку часу; 

d) вся сукупність товарів, купованих на ринку впродовж деякого періоду часу; 

e) всі відповіді правильні. 

 

12. Уявний рух точки ліворуч уздовж кривої попиту на товар означає: 

a) зниження ціни на даний товар і підвищення попиту на нього; 

b) підвищення ціни на даний товар і зниження попиту на нього; 

c) зниження ціни на даний товар і зниження попиту на нього; 

d) підвищення ціни на даний товар і підвищення попиту на нього; 

e) зниження попиту на благо внаслідок зниження рівня доходу покупців. 

 

13. Яке з наведених нижче тверджень ілюструє дію закону попиту: 

a) зі зростанням ціни кави обсяги її закупівлі будуть скорочуватися; 

b) зі зростанням доходів споживачі віддаватимуть перевагу більш дорогим сортам 

кави; 

c) зі зниженням ціни кави зменшаться й обсяги її споживання; 

d) споживачі готові платити за каву ціну, яку пропонує їм ринок; 

e) попит на каву перебуває в прямій залежності від рівня потреби у ній. 

 

14. Зміщення кривої попиту на товар праворуч є наслідком: 

a) зміни споживчих уподобань; 

b) підвищення доходів покупців; 

c) дефіцитних чи інфляційних очікувань; 

d) зниження ставки прибуткового податку; 

e) всі відповіді правильні. 

 

15. Пропозиція, як економічна категорія – це: 

a) вся сукупність товарів, представлених на ринку впродовж деякого періоду часу; 

b) кількість певного товару, яку продавці бажають продати; 

c) товарний асортимент, що пропонується для продажу; 

d) кількість товару, яку готовий продати продавець за певною ціною у певний період 

часу; 

e) всі відповіді правильні. 

 

16. Уявний рух точки ліворуч уздовж кривої пропозиції товару означає: 

a) зниження ціни на даний товар і підвищення його пропозиції; 

b) підвищення ціни на даний товар і зниження його пропозиції; 

c) зниження ціни на даний товар і зниження його пропозиції; 

d) підвищення ціни на даний товар і підвищення його пропозиції; 

e) зниження пропозиції товару внаслідок підвищення цін на ресурси. 

 

17. Яке з наведених нижче тверджень ілюструє дію закону пропозиції: 

a) із підвищенням ціни кави обсяги її пропозиції будуть скорочуватися; 

b) зниження ціни на кавове зерно супроводжується зростанням пропозиції розчинної 

кави на ринку; 

c) зі зниженням ціни кави зменшаться й обсяги її виробництва та пропозиції; 

d) фермери готові продавати каву за ціною, яку їм пропонує ринок; 

e) пропозиція кави перебуває в оберненій залежності від рівня цін на неї. 
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18. Зміщення кривої пропозиції товару праворуч є наслідком: 

a) підвищення цін на ресурси; 

b) застосування менш продуктивної технології; 

c) підвищення ставки податку на додану вартість; 

d) зменшення кількості фірм-виробників на ринку; 

e) вірна відповідь відсутня. 

 

19. Ринок певного товару знаходиться у стані рівноваги, якщо: 

a) потреби у даному товарі повністю задоволено; 

b) здійснюється державне регулювання цін; 

c) обсяг попиту на товар відповідає обсягу його пропозиції; 

d) даний ринок не монополізовано; 

e) зростання цін на товар не перевищує зростання доходів покупців. 

 

20. Ринкова ціна соняшникової олії зросте, якщо: 

a) зросте число виробників олії; 

b) уряд надасть виробникам даного продукту субсидію; 

c) домогосподарки почнуть здійснювати заготівлю салатів з олією на зиму; 

d) уряд зафіксує ціну олії на рівні, вищому за рівноважну; 

e) вірний варіант відповіді відсутній. 

 

Тестові задачі 

21. Для кожного визначення, наведеного нижче, доберіть відповідне йому поняття:  

 

Визначення Поняття 

Сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу 

товарів і послуг 

 

Комплекс інститутів, які виконують роль посередників і 

забезпечують безперебійне функціонування економіки 

 

Кількість товару, яку споживачі бажають і спроможні придбати 

за певними цінами за його одиницю впродовж певного проміжку 

часу 

 

Кількість товару, яку готовий продати продавець за певною 

ціною у певний період часу 

 

Стан ринку, коли ціна та пропорції обміну блага 

задовольняють усіх його учасників 

 

Поняття: ринкова рівновага, ринок, попит, пропозиція, інфраструктура. 

 

22. За числовими даними таблиці, що наведена нижче, побудуйте криву попиту на 

товар Х (масштаб довільний). Поясніть, що вона ілюструє: 

a) пряму залежність між ціною та попитом; 

b) пряму залежність між попитом та ціною; 

c) відсутність залежності між попитом та ціною; 

d) обернену залежність між ціною та обсягом попиту; 

e) пряму залежність між ціною та споживчими витратами. 
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Варіант Ціна за од. товару, грн Попит, од. 

A 500 10 000 

B 600 9 000 

C 700 8 000 

D 800 7 000 

Е 900 6 000 

H 1 000 5 000 

K 1 100 4 000 

 

23. За числовими даними таблиці, що наведена нижче, побудуйте криву пропозиції 

на товар Х (масштаб довільний). Поясніть, що вона ілюструє: 

a) пряму залежність між ціною та витратами виробництва; 

b) обернену залежність між ціною та пропозицією; 

c) обернену залежність між пропозицією та ціною; 

d) відсутність залежності між пропозицією та ціною; 

e) пряму залежність між ціною та обсягом пропозиції. 

 

Варіант Ціна за од. товару, грн Пропозиція, од. 

A 500 4 000 

B 600 5 000 

C 700 6 000 

D 800 7 000 

F 900 8 000 

H 1 000 9 000 

K 1 100 10 000 

 

24. За даними таблиць тестових задач 22. та 23. побудуйте графік взаємодії 

попиту і пропозиції щодо товару Х (масштаб довільний). Застосувавши графічний 

спосіб, визначте рівноважну ціну та рівноважний обсяг купівлі-продажу товару Х. 

Чи є одержані Вами значення цих параметрів серед варіантів відповідей, наведених 

нижче: 

a) 500 гривень і 10 000 одиниць; 

b) 900 гривень і 8 000 одиниць; 

c) 600 гривень і 5 000 одиниць; 

d) 800 гривень і 7 000 одиниць; 

e) 1 000 гривень і 9 000 одиниць. 

 

25. Функція попиту споживачів на яблука представлена формулою Qd=13-2P, а 

функція пропозиції яблук Q3=-5+4P, де Qd та Q3 – обсяг попиту та обсяг пропозиції 

яблук тисяч тон на місяць; P – ціна 1 кг яблук у гривнях. Визначте: 

a) рівноважну ціну; 

b) рівноважний обсяг попиту та пропозиції; 

c) рівноважний обсяг продажу яблук у грошовому виразі; 
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ТЕМА 7. КОНКУРЕНЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 

Мета теми 

З’ясувати сутність, типи, методи і способи конкурентної боротьби як головної ознаки і 

рушійної сили ринкової економіки, розкрити умови формування типів ринкових 

структур, місце та роль держави у захисті конкурентного середовища. 

 

Навчальні цілі 

1. Визначити сутність, умови та форми виникнення конкуренції, її роль в ринковій 

економіці. 

2. З’ясувати чим обумовлюється різноманітність ринкових структур. 

3. Розкрити умови формування ринку досконалої конкуренції. 

4. Пояснити сутність економічних процесів на ринку недосконалої конкуренції. 

5. Визначити зміст та засоби регулювання конкуренції державою. 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Ціноутворення на олігопольному ринку. 

2. Державне регулювання діяльності природних монополій. 

3. Конкуренція як фактор ефективності економічної системи. 

4. Державний контроль за процесами злиття і поглинення підприємств. 

5. Антимонопольна політика. Світове та вітчизняне антимонопольне законодавство. 

 

Методичні рекомендації: 
У даній темі повною мірою розглядається класична форма ринкових відносин і 

закон їх вдосконалення. Стануть, зрозумілі внутрішні сили ринку, здатні як підсилити, 

так і паралізувати його творчу роль. Такими силами є монополія і конкуренція. 

Конкуренція - суперництво між учасниками ринкового господарства за кращі 

умови виробництва, купівлі і продажу товарів. Ринкове суперництво класифікується 

таким чином: 1) за станом ринку: на вільну (досконалу), недосконалу, регульовану; 2) 

за способом суперництва: на цінову; нецінову. 

Далі вивчаються параметри ринку (кон'єктура), які характеризують як монополію, 

так і конкуренцію. Основними параметрами ринку є: 1) кількість фірм, що поставляють 

товари на ринок; 2) свобода входження і виходу підприємства на ринок. 3) 

диференціація товарів; 4) участь фірм в контролі за ринковими цінами. 

Необхідно послідовно вивчити основні види, форми, методи конкурентної 

боротьби. 

За ступенем інтенсивності конкуренція може бути:- привабливою, коли в даному 

сегменті суб'єкт якісніше задовольняє свої потреби або одержує прибутки більші, ніж у 

попередньому сегменті; - помірною, коли дії суб'єкта конкуренції підтримують 

конкурентне середовище в даному сегменті ринку; - запеклою для об'єкта конкуренції, 

коли суб'єкт поглинає, знищує або витісняє об'єкт із даного сегмента;- запеклою для 

суб'єкта конкуренції, коли об'єкт (конкурент) поглинає, знищує або виганяє суб'єкт із 

даного сегмента. 

Форми конкуренції: предметна – конкуренція між товарами однієї асортиментної 

групи, між аналогічними об'єктами, що задовольняють ту саму потребу; - 

функціональна – конкуренція між товарами (об'єктами) – замінниками. Методи 

конкуренції на основі: - критерію підвищення якості товару (нецінова); - критерію 

підвищення якості, сервісу товару; - зниження ціни (цінова); - зниження 

експлуатаційних витрат у споживача товару; - використання всіх конкурентних переваг 

об'єкта й суб'єкта (інтегральна).  

Конкуренція може відбуватися на таких рівнях: - місцевому (у групі, відділі, 

організації й т.п.); - регіональному (районі, місті, області й т.п.); - національному (у 
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країні); - міжнаціональному (у декількох країнах); - глобальному (у світовому 

масштабі, без конкретних країн). 

Монополія, за своєю природою є повною протилежністю конкуренції. У 

економічній літературі дається наступна класифікація видів монополій: 1) з 

урахуванням ступеня обхвату економіки: чиста, абсолютна, монополія. 2) залежно від 

характеру і причин виникнення: природна; легальна; штучна монополія. Суть і 

особливості всіх видів монополістичних об'єднань яскраво виявляється в цілях і 

характері їх поведінки. Іноді дію фірм-монополістів наносить істотний збиток 

використанню виробничих можливостей країни. Але в правовій демократичній державі 

на негативні дії монополістів виникає протидія. 

Студентові рекомендується вивчити і розглянути основні положення 

антимонопольного законодавства, починаючи вивчення з історії виникнення і 

ухвалення першого антимонопольного закону. Антимонопольне регулювання 

проводиться по чотирьох напрямах: 1) обмеженість монополізації ринку; 2) заборона 

злиття конкуруючих компаній; 3) збереження і підтримка конкуренції в її 

цивілізованих формах; 4) заборона встановлення монопольних цін. Антимонопольне 

законодавство переслідує двояку мету: по-перше - в якійсь мірі обмежувати процес 

монополізації ринку; по-друге - захищати конкуренцію і ввести «правила» 

цивілізованого ринкового суперництва. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Форми економічних монополій. 

2. Особливості нецінової конкуренції. 

3. Форми олігопольного контролю за ринком. 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання 

 

1. Які переваги для споживачів створює конкуренція між продавцями побутової 

техніки? 

2. Наведіть приклади недобросовісної конкуренції на ринку. До якої організації може 

звернутися покупець у випадку придбання неякісного товару? 

3. Як на Вашу думку зростання матеріального достатку населення сприяє поглибленню 

диференціації товарів? 

4. Що таке „природна монополія” і чому деякі види монополії дозволяються урядом? 

 

Основні терміни і поняття 

 

Адміністративна монополія 

Антимонопольна політика 

Вхідні бар’єри 

Демпінгові ціни 

Дискримінаційні ціни 

Диференційований продукт 

Досконала конкуренція 

Дуополія 

Жорсткість цін 

Конкуренція 

Конкуренція покупців 

Концентрація ринку 

Монополія 

Монопсонія 

Нецінова конкуренція 

Олігополія 

Поділ ринку 

Природна монополія 

Ринкова структура 

Синдикат 

Стандартизований продукт 

Таємна угода 

Ціновий лідер 

Цінові війни 
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Звичайні тести 

1. Який з типів ринкової структури розповсюджується на найбільшу кількість 

ринків товарів і послуг? 

a) досконала конкуренція; 

b) олігополія; 

c) монополія; 

d) монополістична конкуренція; 

e) монопсонія. 

 

2. Який з типів ринкової структури є прикладом ідеального ринку? 

a) досконала конкуренція; 

b) олігополія; 

c) монополія; 

d) монополістична конкуренція; 

e) дуополія. 

 

3. Такою, що приймає ціну, виступає: 

a) монополія; 

b) олігополія; 

c) конкурентна фірма; 

d) монопсонія; 

e) дуополія. 

 

4. Садівник на своїй ділянці зібрав великий урожай яблук і вирішив продати їх за 

цінами, вищими, ніж ринкові. Ці його дії: 

a) підвищать ціни на яблука; 

b) зменшать ціни на яблука; 

c) не вплинуть на ринкову ціну яблук; 

d) на основі наведених даних неможливо дати правильну відповідь; 

e) зменшать попит на яблука. 

 

5. У місті відкрився перший нічний магазин. Це приклад: 

a) природної монополії; 

b) тимчасової монополії; 

c) вимушеної монополії; 

d) монопсонії; 

e) вірна відповідь відсутня. 

 

6. Які дії належать до недобросовісної конкуренції: 

технічний шпіонаж; 

a) покращення якості продукції; 

b) організація виставок; 

c) підкуп робітників конкурента; 

d) копіювання зовнішнього оформлення товару іншої фірми. 

 

7. Який з ринків найбільшe нагадує ринок олігополії: 

a) ринок картоплі; 

b) ринок одягу; 

c) ринок літаків; 

d) ринок електропостачання; 

e) відсутній в реальному житті? 
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8. Продаж товарів за штучно зниженими цінами називається: 

a) монополією; 

b) ціновою дискримінацією; 

c) демпінгом; 

d) клірингом; 

e) диференціацією продукту. 

 

9. Об'єднання підприємств абсолютно різних галузей виробництва шляхом 

установлення фінансового контролю над їх діяльністю носить назву: 

a) трести; 

b) концерни; 

c) конгломерати; 

d) консорціуми; 

e) трасти. 

 

10. Найвищий рівень диференціації продукту притаманний ринку: 

a) досконалої конкуренції; 

b) монополістичної конкуренції; 

c) олігополії; 

d) монополії; 

e) дуополії. 

 

11. Якого виду монополій не існує за характером і причинами їх виникнення: 

a) природні монополії; 

b) легальні монополії; 

c) штучні монополії; 

d) чисті монополії; 

e) відкриті монополії. 

 

12. Які способи ведення нецінової конкуренції: 
a) лідерство у цінах; 

b) покращення якості товару; 

c) реклама; 

d) організація виставок та проведення ярмарків 

e) правильна відповідь b), c), d)? 

 

13. Ситуація, при якій конкуренція з рівня цін переміщується на рівень якості, 

реклами і сервісу, типова для: 

a) олігополії; 

b) монопсонії; 

c) поліполії; 

d) монополії; 

e) двосторонньої монополії. 

 

14. Застосування цінової дискримінації можливе в умовах ринку: 

a) досконалої конкуренції; 

b) монополістичної конкуренції; 

c) олігополії; 

d) монополії; 

e) притаманне всім типам ринкових структур. 
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15. Монополістична конкуренція − це форма ринку, яка характеризується: 

a) великою кількістю конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію; 

b) великою кількістю конкуруючих фірм, що виробляють неоднорідну продукцію; 

c) невеликою кількістю конкуруючих фірм; 

d) наявністю однієї великої фірми і декількох невеликих фірм; 

e) наявністю одного покупця. 

 

16. До методів конкурентної боротьби належить: 

a) цінова конкуренція; 

b) нечесна конкуренція; 

c) «вільна» конкуренція; 

d) недосконала конкуренція; 

e) чиста конкуренція. 

 

17. До способів монополізації ринків належить: 

a) злиття фірм; 

b) придбання контрольного пакету акцій. 

c) отримання кредиту під низький відсоток; 

d) збільшення обсягу продукції; 

e) збільшення ціни продукції. 

 

18. Який кількісний критерій визначення монопольного стану підприємства 

прийнято в Україні: 

a) не прийнято; 

b) частка ринку товару одного підприємства становить понад 35%; 

c) частка ринку товару одного підприємства становить понад 70%; 

d) частка ринку товару одного підприємства становить понад 50%; 

e) частка ринку товару одного підприємства становить менше 30%? 

 

19. Монопсонія – це: 

a) монополія продавця на ринку; 

b) монополія покупця на ринку; 

c) ринок, де зустрічаються монополіст-покупець та монополіст-продавець; 

d) ринок, де приватній монополії протистоїть монополія держави; 

e) ринок декількох виробників. 

 

20. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції мають загальну рису: 

a) виробляються диференційовані товари; 

b) на ринку оперує велика кількість споживачів і продавців; 

c) для кожної фірми характерна своя горизонтальна крива попиту; 

d) випускаються однорідні товари; 

e) ринкова поведінка кожної фірми залежить від реакції конкурентів. 

 

Тестові задачі 

 
21. Відповідно до змісту категорії чи терміну (колонка А) поставте номер перед їх 

визначенням (колонка Б). 

 

А Б 

1. Досконала конкуренція __ Ринок з одним продавцем. 

2. Монополістична конкуренція __ Суперництво поза маневруванням цінами. 
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3. Олігополія 
__ Ринок, де домінують декілька великих 

продавців. 

4. Монополія 
__Велика кількість продавців та покупців, які 

оперують однаковими продуктами. 

5. Нецінова конкуренція 

__ Ринок, на якому відносно велика кількість 

порівняно невеликих фірм продають 

диференційовані продукти. 

6. Цінова конкуренція 
__ Боротьба за частку ринку за допомогою 

маніпулювання цінами. 

22. Для кожної із ситуацій, що наведені нижче, знайдіть відповідний тип ринкової 

структури: 

А – Досконала конкуренція; 

Б – Монополістична конкуренція; 

В – Олігополія; 

Г – Монополія. 

 

1) На ринку оперує єдиний постачальник телекомунікаційних послуг. 

2) Велика кількість фермерів пропонують на ринок картоплю за відносно однаковими 

цінами. 

3) На ринку є велика кількість постачальників, кожний з яких пропонує фірмове взуття 

за відносно схожими цінами. 

4) Єдина фірма виготовляє електронні годинники. 

5) Декілька великих фірм діють на ринку автомобілів. 

6) Велика кількість селян виготовляють молоко для багатьох споживачів. 

7) В місті існує багато ресторанів, меню яких трохи відрізняється одне від одного. 

Дуже легко розпочати справу в ресторанному бізнесі. 

8) Декілька виробників виготовляють цигарки для великої кількості любителів 

цигарок. 

9) Єдиний виробник штучного каменю постачає його багатьом будівельним фірмам. 

10) Національний банк України має виключне право випускати в обіг банкноти та 

металеві гроші. 

 

23. Розташуйте типи ринкових структур послідовно – від найбільш конкурентного 

ринка до найменш конкурентного: 

А) Олігополія; 

Б) Монополія; 

В) Досконала конкуренція; 

Г) Монополістична конкуренція. 

 

24. Встановіть відповідність показників економічної діяльності до певного виду 

конкуренції: 

А) Частка підприємства в галузевому обсязі виробництва; 

Б) Доля галузі в загальнонаціональному виробництві; 

В) Частка ринку товару країни-виробника. 

 

Вид конкуренції Показник економічної діяльності 

Світова конкуренція  

Міжгалузева конкуренція  

Внутрішньогалузева конкуренція  
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ТЕМА 8. ПІДПРИЄМСТВО. ФІРМА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ 

ВІДНОСИН.  
 

 

Мета теми 

З’ясувати сутність та основні характеристики підприємства; проаналізувати основні 

способи класифікації підприємств. Розглянути фонди підприємств, їх структуру; 

проаналізувати різні види витрат підприємства та прибуток підприємства. 

 

Навчальні цілі 

1. Визначити сутність підприємства та його характерні риси. 

2. Розглянути критерії класифікації та організаційно-правові форми підприємств. 

3. Пояснити відмінності, переваги та недоліки організаційно-правових форм 

підприємства. 

4. Розглянути фонди підприємства та їх структуру. 

5. З’ясувати складові витрат підприємства, прибуток та шляхи максимізації прибутку. 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Амортизаційна політика та її роль у системі відтворення основного капіталу. 

2. Малий та середній бізнес в Україні: проблеми розвитку. 

 

Методичні рекомендації: 

Виробництво товарів та послуг досить складний процес. Деякі з них можуть бути 

виготовлені індивідуальними товаровиробниками (овочі, фрукти, ремонт взуття і т.п.). 

Виготовлення більшості потребує скоординованих зусиль багатьох учасників 

виробничого процесу. Кожний учасник трудового процесу виконує свою частку роботи 

(поділ праці), а кінцевий продукт виступає результатом їхніх спільних зусиль і 

взаємодії (кооперація праці). Все це здійснюється в певних організаційних формах, які 

дозволяють оптимізувати способи вирішення економічних задач. Підприємство – це 

відокремлена економічна структура, яка займається виробництвом і реалізацією певних 

товарів і послуг. 

Серед основних рис підприємства називають економічну відокремленість, яка має 

кілька проявів. Майнова відокремленість полягає в тому, що підприємство 

використовує у своїй діяльності власне, орендоване чи отримане на інших засадах 

майно. Для підприємства характерний завершений відтворювальний цикл. 

Відокремленість підприємства оформляється юридично через реєстрацію підприємства 

у державних органах влади. Підприємство приймає статут (іноді – засновницький 

договір), відкриває рахунок у банку, проводить бухгалтерський та податковий облік, 

укладає договори з іншими економічними суб’єктами та працівниками. 

Основу класифікації підприємств складають ті чи інші ознаки. Підприємства 

розрізняються за сферою діяльності, за розмірами, за формами власності: 

При виборі організаційно-правової форми підприємства одне з основних 

запитань, які ставить перед собою засновник, полягає в тому, чи не доведеться йому в 

майбутньому нести якісь додаткові витрати у випадку, коли його діяльність виявиться 

менш результативною та ефективною, ніж він передбачав попередньо. В 

підприємницькій діяльності головним критерієм привабливості тієї чи іншої 

організаційно-правової конструкції виступає обмеженість відповідальності 

засновника. Існуть такі види підприємств:Одноосібне Партнерство (товариство); 

Корпорація (акціонерне товариство – АТ)  

Матеріальні та грошові ресурси, що необхідні підприємству для розвитку 

виробництва та створення продукції чи надання послуг, називають фондами 

підприємства. Склад фондів неоднорідний, вони поділяються на виробничі та 
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невиробничі. Виробничі фонди безпосередньо забезпечують виробничу діяльність 

підприємства, невиробничі фонди у безпосередньому процесі виробництва участі не 

беруть. До останніх належать житлові будинки, споруди соціального та спортивного 

призначення тощо. Головна роль у виробничих та відтворювальних процесах належить 

виробничим фондам, які у свою чергу поділяються на основні, оборотні та фонди обігу. 

Виготовлення продукції передбачає, що підприємство робить певні витрати. До 

витрат виробництва включають суму коштів, направлених на оплату всіх видів 

сировини, матеріалів, робочої сили та послуг, що витрачені на виробництво певного 

товару. 

В економічній теорії існує кілька підходів до аналізу витрат виробництва. Один 

з них базується на відмінностях бухгалтерських та економічних витрат. При цьому 

розрізняють явні та неявні витрати.  

Максимiзацiя прибутку означає пошук шляхів отримання найбільшого 

економічного прибутку. Якщо випуск i реалізація продукції будуть збільшуватися, то 

при незмінний ціні будуть зростати: 

 загальний доход – у силу росту обсягу виробництва; 

 загальні витрати – в силу дії закону спадної віддачі. 

Для вирішення проблеми максимiзацiї прибутку важливо враховувати не загальні, 

а граничні значення – граничний доход i граничні витрати.  

Загальне правило максимiзацiї прибутку: фірма буде збільшувати випуск 

продукції до того моменту, коли додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці 

продукції зрівняються з граничним доходом від її продажу.  

 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Взаємозв’язок підприємства і підприємництва в ринковій економіці. 

2. Які права дають акції їх власникам? 

3. Необхідність, види та функції маркетингу на підприємстві. 

4. Менеджмент підприємства: необхідність, зміст, види. 

 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання 

1. Охарактеризуйте основні функції підприємств в економіці. 

2. Які організаційно-правові форми підприємств є більш привабливими. Обґрунтуйте 

відповідь. 

3. Фінанси підприємства: їх формування і використання. 

4. Типові умови діяльності приватного підприємства у ринковому середовищі. 

 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття  

 

Підприємство 

Фірма 

Ліцензія 

Акції 

Амортизація 

Корпорація 

Основні фонди 

Оборотні фонди 

явні й неявні витрати 
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Постійні і змінні витрати 

Граничні витрати 

Позичковий відсоток 

Загальні витрати 

Прибуток підприємства 

Рентабельність 

Бухгалтерський та 

економічний прибуток 

Граничний доход 

Максимізація прибутку 

 

Звичайні тести 

 

1. Які витрати включають до постійних: 

a) витрати, які несе фірма навіть тоді, коли не випускає продукції; 

b) витрати на закупку сировини; 

c) витрати, які не змінюються ні у короткочасному, ні у довготривалому періоді; 

d) неявні витрати; 

e) мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції за найсприятливіших 

умов виробництва? 

 

2. У якому з переліків порушена логічність підбору видів підприємств: 

a) промислові, будівельні, сільськогосподарські; 

b) акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, командитні 

товариства; 

c) індивідуальні, малі, середні, великі; 

d) комерційні банки, страхові компанії, інвестиційні компанії; 

e) приватні, державні? 

 

3. Який чинник збільшує змінні витрати підприємства: 

a) підвищення ціни на сировину; 

b) збільшення орендної плати; 

c) збільшення відсоткової ставки на банківський кредит; 

d) збільшення місцевих податків; 

e) змінні витрати можуть тільки знижуватися? 

 

4. При створенні товариств і акціонерних підприємств необхідно враховувати, що 

Ваша участь у них може бути пов’язана з матеріальною відповідальністю: 

a) тільки у межах внесеного паю; 

b) у межах внесеного і не внесеного паю; 

c) повною і неповною; 

d) всієї Вашої сім’ї; 

e) будь-яка відповідальність відсутня. 

 

5. У довгостроковому періоді: 

a) всі витрати є змінними; 

b) всі витрати є постійними; 

c) всі витрати виступають як неявні; 

d) підприємство не здійснює жодних витрат; 

e) всі витрати є граничними. 

 

6. Підприємництво – це: 

a) економічна категорія, що виражає відносини між суб’єктами господарювання, спрямованої 

на досягнення такої комбінації економічних ресурсів, яка здатна забезпечити їм комерційний 

успіх; 

b) тип господарської поведінки, що ґрунтується на самостійності та незалежності 

суб’єктів стосовно вибору: що, як і для кого виробляти; на повній відповідальності за 

прийняті рішення і спрямуванні діяльності на досягнення комерційного успіху; 
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c) господарське мистецтво як економічна, організаторська та управлінська творчість з 

метою прагнення до змін, які можуть забезпечити комерційний успіх; 

d) спосіб економічного мислення, який характеризується оригінальністю ідей та 

підходів до вирішення господарських проблем; 

e) усі відповіді правильні. 

 

7. Під організаційно-правовою формою підприємства розуміють: 

a) господарську організацію, компанію або окремого підприємця, що користуються 

правами юридичної особи і здійснюють діяльність з метою отримання доходу; 

b) підприємство, установу, організацію чи будь-яку іншу структуру, яка має своє 

майно, відокремлене від майна інших юридичних осіб, свої рахунки в банках, 

самостійний баланс, печатки зі своєю назвою, свій товарний знак, право набувати 

власність, користуватися і розпоряджатися нею від свого імені, право від свого імені 

бути позивачем і відповідачем у суді та господарському суді, а також несе самостійну 

майнову відповідальність; 

c) комплекс юридичних, правових, господарських норм, що визначають характер, 

умови, способи формування відносин між власниками підприємств, а також між 

підприємством та іншими, зовнішніми стосовно нього, суб'єктами господарської 

діяльності і органами державної влади; 

d) громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють господарську 

діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці; 

e) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій 

(структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності. 

 

8. Цінний папір − акція − дає право її власнику на: 

a) участь в управлінні підприємством; 

b) отримання частини прибутку підприємства у вигляді дивіденду; 

c) участь у розподілі майна у випадку ліквідації підприємства; 

d) солідарну відповідальність за зобов’язаннями, що виникли відповідно до 

установчого договору; 

e) одержання кредитів для виконання статутних завдань під гарантію органу, до сфери 

управління якого входить підприємство. 

 

9. Зазначте переваги товариств (партнерств): 

a) зростання ефективності внаслідок обміну досвідом та розподілу функціональних 

обов’язків; 

b) зростання фінансових можливостей; 

c) більша довіра з боку кредитних установ; 

d) обмежена відповідальність власників підприємства, розпорошення підприємницького 

ризику; 

e) організація та ліквідація вимагає значних витрат. 

 

10. Господарські об’єднання утворюються як: 

a) олігополії та монополії; 

b) асоціації, корпорації, консорціуми, концерни; 

c) акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з 

додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства; 

d) юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, 

комунальні та інші підприємства; 

e) правильна відповідь відсутня. 
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11. Яке з наступних визначень найбільш точно відповідає поняттю “нормальний 

прибуток”: 

a) прибуток, який отримує типова фірма в галузі; 

b) прибуток, який фірма отримала б за нормального ведення справ; 

c) мінімальний прибуток, який необхідний для того, щоб фірма залишалася у межах 

даного напряму діяльності; 

d) прибуток, який забезпечує підприємцю комфортний рівень життя; 

e) прибуток, який є меншим, ніж загальні витрати? 

 

12. Основними рисами підприємства є: 

a) економічна відокремленість; 

b) технологічна відокремленість; 

c) юридична відокремленість; 

d) участь у суспільному поділі праці; 

e) належність до державного сектора економіки. 

 

13. Які основні шляхи залучення найманих працівників до власності на 

підприємствах: 

a) придбання акцій; 

b) участь у розподілі прибутків; 

c) зазвичай керівництво компаній змушує працівників викуповувати нерентабельні 

заводи і філії; 

d) відрахування частини заробітної плати до фонду підприємства; 

e) наймані працівники не можуть бути співвласниками підприємства? 

 

14. Які особливості мають звичайні акції: 

a) приносять прибуток у вигляді дивіденду на фіксованому рівні; 

b) дають право на участь в управлінні акціонерним товариством; 

c) приносять прибуток у вигляді дивіденду на нефіксованому рівні; 

d) дають переважне право компенсації вартості акцій при розформуванні акціонерного 

товариства; 

e) не дають привілеїв у компенсації при розформуванні акціонерного товариства? 

 

15. Поняття економічних витрат означає, що: 

a) необхідно враховувати альтернативну вартість усіх використовуваних ресурсів; 

b) бухгалтерські витрати перевищують їх на величину невиробничих витрат; 

c) виробництво здійснюється з мінімальними витратами; 

d) вартість власних ресурсів не повинна включатися у витрати; 

e) необхідно враховувати витрати на ресурси за цінами, що діяли у момент їх купівлі. 

 

16. У чому полягає сутність фінансів підприємства: 

a) це грошова сума, яка зберігається у касі бухгалтерії підприємства; 

b) це грошові кошти, що знаходяться на рахунку підприємства у банках; 

c) це сукупність грошових ресурсів, які використовуються для обслуговування 

виробничо-господарської діяльності підприємства; 

d) це те, із чого не сплачуються податки; 

e) це вартість капітальних ремонтів основних фондів підприємства? 

 

17. Зазначте, що належить до соціальної функції підприємства: 

a) оплата санаторних путівок; 

b) упровадження нових технологій; 

c) експорт продукції; 
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d) укладання контрактів; 

e) тільки держава виконує соціальні функції. 

 

18. Визначте випадок, коли виробник враховує закон спадної граничної корисності: 

a) робить сезонні знижки на товари; 

b) влаштовує презентації нових товарів; 

c) сплачує за вдало організовану рекламу; 

d) продає 2 одиниці товару за ціною однієї; 

e) виробник ігнорує дію цього закону. 

 

19. Прибуток дорівнює: 

a) виручка мінус податки і амортизація; 

b) виручка мінус зарплата; 

c) актив мінус пасив; 

d) доходи мінус витрати; 

e) доходи поділені на витати. 

 

20. Які позитивні риси малих підприємств: 

a) можливість швидкого впровадження нових ідей, нових взірців продукції; 

b) малі підприємства не так часто банкрутують, як великі; 

c) для малих підприємств характерна гнучкість і мобільність в управлінні та організації 

виробництва; 

d) мають змогу значно розширювати джерела фінансування своєї діяльності; 

e) на цих підприємствах немає антагонізму між працею і власністю, працею і владою? 

 

Тестові задачі 

21. Відповідно до змісту категорії чи терміну (колонка А) поставте номер перед їх 

визначенням (колонка Б) 

А. Підприємець 
_1_ Здатність людини до підприємницької діяльності відповідно до 

своїх інтересів і можливостей. 

Б. 

Підприємництво 

_2_ Самостійна, ініціативна, систематична діяльність по випуску 

продукції, наданню послуг, торгівлі з метою отримання 

прибутку. 

В. Свобода 

підприємницт

ва 

_3_ Самостійний господарський суб'єкт, який створений для 

виробництва продукції, послуг заради отримання прибутку. 

Г. Бізнесмен 

_4_ Суб'єкт, що поєднує у собі новаторські, комерційні та 

організаторські здібності для пошуку і розвитку нових видів, 

методів виробництва, нових сфер застосування капіталу. 

Д. 

Підприємниць

кі здібності 

_5_ Доход, одержаний власником акції за рахунок прибутку 

акціонерного товариства. 

Е. Фірма 

_6_ Підприємство, що створюється за окремим державним законом; 

найчастіше – це форма організації бізнесу, де власником 

виступають акціонери (власники акцій) і прибуток 

розподіляється у вигляді дивідендів на акції. 

Ж. 

Підприємство 

_7_ Самостійна, ініціативна, пов'язана з ризиком діяльність суб'єкта 

господарювання щодо виробництва продукту, виконання 

послуг, торгівлі з метою отримання прибутку. 
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З. Одноосібне 

підприємство 

(володіння) 

_8_ Справа, заняття, економічна діяльність, спрямовані на отримання 

прибутку. 

І. Партнерство _9_ Бізнес однієї людини 

К. Корпорація 

(акціонерне 

товариство) 

_10_ Фірма, що знаходиться у власності декількох осіб, які 

об'єднались на добровільних засадах для спільного бізнесу та 

отримання прибутку. 

Л. Акція 
_11_ Форма організації підприємства, яке знаходиться у суспільній 

(державній) власності, керівництво здійснюється директором 

 директором. 
М. Дивіденд 

_12_ Здатність певної частини людей до енергійних цілеспрямованих 

дій, пов'язаних з організацією виробництва, ризиком, 

керівництвом, для досягнення поставленої мети. 
Н. Державне 

підприємств

о 

_13_ Цінний папір, який свідчить про те, що її власник є одним із 

співвласників фірми та має право на частину її прибутку у 

вигляді дивіденду. 

О. Бізнес 
_14_ Комерсант, підприємець, людина, яка займається вигідною 

справою (бізнесом). 

 

22. Заповніть таблицю 

Типи фірм Переваги Недоліки 

Одноосібне 

підприємство 

 

  

Партнерство 

(товариство) 

 

  

Корпорація 

(акціонерне 

товариство) 

 

  

 

23. Вартість верстата – 20000 грн., нормативний термін служби – 10 років. 

Розрахуйте величину амортизаційних відрахувань, які накопичаться через 4 роки 

роботи верстату. 

 

24. Визначте, які з видатків належать до постійних, які до змінних, відповідно 

заповніть таблицю. 

Видатки: 

1. Орендна плата 

2. Купівля сировини 
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3. Сплата за рахунками газопостачання 

4. Оплата охорони 

5. Кошти на будівництво електростанції 

6. Погашення кредиту 

7. Оплата управлінського апарату 

8. Оплата заробітної плати 

9. Амортизаційні відрахування 

10. Видатки на розвиток виробництва (науки) 

 

Постійні видатки Змінні видатки 

  

  

  

  

  

 

25. Машинобудівний завод продав за рік 10 000 виробів по 150 грн. за одиницю. 

Собівартість одного виробу – 130 грн. Визначте прибуток від реалізації та рівень 

рентабельності виготовленої продукції. 

 

 

 

 

ТЕМА 9. СИСТЕМА ДОХОДІВ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА. 
 

Мета теми 

Розглянути основи теорії формування доходів у ринковій економіці, визначити місце 

цінового механізму і конкуренції у проблемі їх розподілу, окреслити роль держави 

щодо перерозподілу національного доходу і його мети. 

 

Навчальні цілі 

1. З’ясувати наукові підходи до проблеми утворення доходів та їх розподілу. 

2. Дослідити структуру факторних доходів та механізми їх формування. 

3. Зясувати поняття робоча сили, проаналізувати форми заробітньої плати 

4. Розкрити механізм одержання доходів осіб з особливим соціальним статусом. 

5. Розглянути способи виміру нерівності в розподілі доходів і показники бідності.  

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Основні напрями реформування заробітної плати в Україні. 

2. Державне регулювання працевлаштування молоді в Україні. 

3. Професійні спілки та організації роботодавців на ринку праці. 

 

Методичні рекомендації: 
У даній темі предметом вивчення є заробітна плата, як один з елементів системи 

доходів, і як невід'ємна частина ринку праці. На ринку праці початковий зв'язок 

заробітної плати з виробництвом нової вартості істотно доповнюється ринковими 

відносинами між покупцем і продавцем робочої сили. Цей вид ринку з'явився в 

масовому масштабі тільки в умовах класичного капіталізму. Перехід до індустріальної 

економіки завершив перетворення переважної частини працездатного населення на 

найнятих робітників. У другій половині 20 сторіч науково-технічна революція і перехід 
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до інформаційного суспільства викликав якісні і кількісні зрушення в структурі ринку 

праці. Центр тяжіння в трудовому процесі зараз переміщається з фізичних витрат 

життєвих сил людини на розумові. Сучасний етап НТР і перехід до інформаційного 

суспільства додає нові професійні якості працівникам інтелектуальної праці. Високий 

динамізм технічних і технологічних нововведень викликав необхідність створення на 

підприємствах і в суспільному масштабі системи безперервного утворення кадрів, а це, 

природно, сильно вплине на ціну що продається, на нім товару. 

Студентам пропонується вивчити ціну праці і чинники, що впливають на її 

величину. В умовах ринкової економіки заробітна плата є операцією по купівлі-

продажу праці. Чим визначається і від чого залежить величина ціни праці? На величину 

оплати праці істотно впливають ринкові чинники, такі як: попит і пропозиція, 

конкуренція і монополія. 

На відміну від економічних систем, заснованих на позаекономічному 

примушенні, заробітна плата в ринковій системі створює нові стимули праці 

працівників на себе і на власників засобів виробництва. Це досягається за допомогою 

різних форм і систем заробітної плати. На підприємствах застосовуються дві основні 

форми заробітної плати: почасова і відрядна. У розвиненій ринковій економіці 

матеріальна винагорода за роботу відповідає законам і умовам ринку. Воно стає в 

залежність від ступеня досягнення комерційних результатів діяльності підприємства. 

Студентам пропонується ознайомитися і підготувати до семінарського заняття 

різні рівні оплати праці, і що визначають їх тарифну систему. Тарифна система 

включає тарифні ставки, тарифні сітки і тарифно-кваліфікаційний довідник. За 

допомогою використання елементів тарифної системи реально утворюється винагорода 

за працю залежно від професіоналізму і кваліфікації працівників. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Економічна теорія про функціональний і персональний (родинний) розподіл 

доходів. 

2. Бюджетні і небюджетні канали перерозподілу доходів у ринковій економіці. 

3. Соціальна нерівність і соціальна політика захисту населення. 

4. Показники прожиткового мінімуму і рівня бідності в Україні. 

5. Показники рівня і якості життя населення. 

6. Асиметрія на ринку праці 

 

Індивідуальні завдання 

1. Що таке споживчий кошик і яка його роль у визначенні рівня добробуту родин? 

2. На Ваш погляд, який аспект є головнішим у проблемі формування доходів 

населення: економічна ефективність чи соціальна справедливість? Дайте пояснення. 

3. Які аспекти економічної практики й державної політики відображує крива Лоренца? 

Поясніть методику її побудови. 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття  

Вартість робочої сили 

Відрядна заробітня плата 

Вторинний розподіл 

Дохід 

Заробітна плата 

Крива Лоренца 

Мінімальна  

Номінальна заробітня плата  

Первинний розподіл 
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Попит на працю 

Почасова заробітня плата 

Прибуток 

Проблема бідності 

Пропозиція робочої сили 

Реальна зарплата 

Ринок праці 

Рівень бідності 

Соціальна допомога 

Соціальна нерівність 

Соціальне страхування 

Соціальні гарантії 

Соціальні стандарти 

Споживчий кошик 

Суб’єкти ринку праці 

Тарифна система 

Трансфертні платежі 

Професійна спілка 

Організація роботодавців 

Модель Чемберлена 

Модель Джона Хікса 

 

Звичайні тести 

1. Що ілюструє функціональний (факторний) аспект розподілу доходів населення: 

a) розподіл доходів залежно від виду та обсягу ресурсів наданих економіці; 

b) розподіл багатства між окремими соціальними верствами населення; 

c) ступінь рівності (нерівності) у родинному розподілі доходів; 

d) розподіл доходів населення країни в регіональному розрізі; 

e) розподіл доходу за галузями економіки. 

 

2. Що ілюструє особистий (родинний) аспект розподілу доходів населення: 

a) розподіл доходів залежно від виду та обсягу ресурсів наданих економіці; 

b) розподіл багатства між окремими соціальними верствами населення; 

c) ступінь рівності (нерівності) у родинному розподілі доходів; 

d) розподіл доходів населення країни в регіональному розрізі; 

e) розподіл доходу за галузями економіки. 

 

3. Величина ренти визначається такими основними чинниками: 

a) зміною ціни на продукцію, що вирощена на цій землі; 

b) рівнем продуктивності, який може бути досягнутий на тій чи іншій земельній 

ділянці; 

c) співвідношенням попиту і пропозиції на гроші; 

d) наявністю різних форм власності на землю і землекористування; 

e) сумою коштів, які виплачують за виконану роботу. 

 

4. Заробітна плата – це: 

a) ціна виробничих послуг праці; 

b) сума коштів, які виплачують за виконану роботу; 

c) грошовий вираз вартості товару робоча сила; 

d) ринкова ціна фактора праця; 

e) всі відповіді вірні. 

 

5. Рентний дохід – це: 

a) форма доходу на фактор земля; 

b) плата за тимчасове використання землі у будь-який спосіб; 

c) економічна форма реалізації права власності на землю; 

d) ринкова ціна послуг землі; 

e) ринкова ціна послуг будь-якого ресурсу, пропозицію якого обмежено. 

 

6. Позичковий відсоток – це: 

a) форма доходу на фактор земля; 

b) форма доходу на фактор праця; 

c) форма доходу на грошовий капітал; 

d) форма доходу на фактор підприємницькі здібності; 

e) всі відповіді вірні. 
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7. Підприємницький прибуток – це: 

a) форма доходу на фактор земля; 

b) форма доходу на фактор праця; 

c) форма доходу на грошовий капітал; 

d) форма доходу на організуючий фактор виробництва; 

e) всі відповіді вірні 

 

8. Якщо номінальна заробітна плата підвищилася на 10 %, а рівень цін зріс на 12 %, 

то реальна заробітна плата: 

a) зросла на 22 %; 

b) знизилася на 22 %; 

c) знизилася на 2 %; 

d) зросла на 12 %; 

e) її рівень не змінився. 

 

9. Якщо при зростаючій номінальній зарплаті реальна зарплата знижується, то: 

a) рівень добробуту домогосподарств залишається незмінним;  

b) знижується рівень цін у суспільному господарстві; 

c) підвищується рівень добробуту домогосподарств; 

d) рівень добробуту домогосподарств знижується; 

e) вірна відповідь відсутня. 

 

10. До основних показників (індикаторів) рівня життя населення належать: 

a) реальні доходи населення, реальна заробітна плата, пенсії, виплати, стипендії; 

b) доходи від вторинної зайнятості населення; 

c) дивіденди на акції та облігації, проценти за вкладами населення; 

d) доходи від реалізації продукції особистих підсобних господарств; 

e) всі відповіді вірні. 

 

11. До основних показників (індикаторів) якості життя населення належать: 

a) індекс розвитку людського потенціалу; 

b) індекс інтелектуального потенціалу суспільства; 

c) людський капітал на душу населення; 

d) коефіцієнт життєздатності населення; 

e) всі відповіді вірні. 

 

12. За допомогою якого графіка відображують стан ідеального розподілу доходу в 

країні: 

a) бісектриса; 

b) ізокоста; 

c) ізокванта; 

d) ізокліналь; 

e) ізопрофіта. 

 

13. За допомогою якого графіка відображують стан фактичного розподілу доходу в 

країні: 

a) крива Лафера; 

b) крива Лоренца; 

c) крива Філіпса; 

d) крива Енгеля; 

e) крива Кузнеця. 
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14. Перерозподіл доходів у ринковій економіці здійснюється через: 

a) податково-бюджетну систему; 

b) соціальне страхування і добровільні внески до різних фондів; 

c) коливання ринкових цін; 

d) тіньову економіку; 

e) всі відповіді вірні. 

 

15. До факторів існування нерівності у суспільстві не належить: 

a) особистий економічний ризик, везіння, зв’язки; 

b) диференціація зарплати залежно від здібностей, освіти, професійного досвіду; 

c) диференціація зарплати залежно від рівня продуктивності праці; 

d) нерівномірний розподіл власності на нерухоме майно; 

e) вірна відповідь відсутня. 

 

16. Крива Лоренца характеризує: 

a) діаграму нерівномірності доходів; 

b) споживчий потенціал країни; 

c) демографічну ситуацію в країні; 

d) виробничі можливості економічної системи; 

e) економічну активність населення. 

 

17. Чим нижчим буде індекс Джині: 

a) тим вищим буде ступінь рівномірності доходів; 

b) тим нижчим буде ступінь рівномірності доходів; 

c) тим вищим буде рівень добробуту населення; 

d) тим нижчим буде рівень добробуту населення; 

e) вірна відповідь відсутня. 

 

18. Які цілі переслідує політика доходів у країнах із ринковою економікою: 

a) покриття дефіциту держбюджету; 

b) протидія інфляційним процесам; 

c) підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів; 

d) пом’якшення нерівності у доходах; 

e) всі відповіді вірні. 

 

19. Трансфертні платежі – це: 

a) система грошових або натуральних виплат населенню, які не пов’язані з його 

господарською діяльністю; 

b) система виплат державним службовцям, зумовлена їх службовим статусом; 

c) система грошових виплат іноземцям, які працюють на території даної країни; 

d) система взаєморозрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

e) всі відповіді невірні. 

 

20. Рівень бідності визначається на підставі: 

a) прожиткового мінімуму; 

b) мінімальної заробітної плати; 

c) мінімальної пенсії; 

d) мінімальної стипендії; 

e) всі відповіді вірні. 

 

Тестові задачі 

21. Для кожного визначення, наведеного нижче, доберіть відповідне йому поняття:  
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Визначення Поняття 

Одна із стадій єдиного відтворювального циклу, що пов’язує 

виробництво і споживання, слідує за створенням доходу 

 

Кількість коштів, благ або послуг, отриманих приватною особою, 

корпорацією або економікою за певний період часу 

 

Сума коштів, що сплачується найманому працівникові за 

виконану роботу, ринкова ціна послуг праці, форма доходу на 

фактор праця  

 

Сума коштів, що сплачується орендарем власнику землі, ринкова 

ціна послуг землі, форма доходу на фактор земля 

 

Сума коштів, що сплачується позичальником грошових засобів 

кредитору, ринкова ціна позики, форма доходу на грошовий 

капітал 

 

Сума коштів, яку отримує підприємець як винагороду за 

підприємницький хист, ринкова ціна підприємництва, форма 

доходу на організуючий фактор виробництва  

 

Мінімальний рівень споживання окремого індивіда, необхідний 

для підтримки його існування 

 

Поняття: позичковий відсоток, земельна рента, дохід, підприємницький дохід, 

заробітна плата, розподіл, прожитковий мінімум. 

 

22. Фермер Петренко бажає продати 1 га землі, рента з якого становить 2000 грн. 

на рік. Банківська процентна ставка за депозит становить 8% річних. Яку 

мінімальну ціну за землю доцільно призначити за таких умов? Чи є значення такої 

ціни землі серед варіантів відповідей, наведених нижче:  

a) 20 тис. грн.; 

b) 25 тис. грн.; 

c) 50 тис. грн.; 

d) 75 тис. грн.; 

e) 100 тис. грн. 

 

23. Фірма отримала банківський кредит у 100 тис. грн. на 2 роки під 100 % річних. 

Підрахуйте, яку суму вона повинна сплатити банку по закінченню терміну угоди. 

Чи є одержане значення цієї суми серед варіантів відповідей, наведених нижче: 

a) 100 тис. грн.; 

b) 200 тис. грн.; 

c) 300 тис. грн.; 

d) 400 тис. грн.; 

e) 500 тис. грн. 

24. Перелічіть постійні та змінні витрати на використання Вашою родиною 

пральної машини. 

 

 

 

 

ТЕМА 10. РИНОК КАПІТАЛУ. РИНОК ЗЕМЛІ.ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ. 
 

Мета теми 

Розглянути основи теорії формування капіталів у ринковій економіці, визначити місце 

цінового механізму ціни на землю, окреслити роль держави щодо формування 

кредитних ресурсів. 
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Навчальні цілі 

1. З’ясувати наукові підходи поняття капітал. 

2. Дослідити структуру формування капіталу. 

3. Зясувати поняття ринок кредитних ресурсів, вивчити основні економічні категорії. 

4. Розкрити проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в Українні. 

5. Розкрити поняття ринок землі, та визначити основні поняття 

6. Окреслити основні напрямки реформування аграрного сектору в Україні 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Структура ринку нерухомості в Україні, особливості функціонування 

2. Формування ринку землі в Україні? 

3. Історія виникнення кредиту. Лихварство – історично перша форма кредитних 

відносин. 

4. Порівняльний аналіз різних країн світу що до ціни кредитних коштів 

5. Історичний досвід розвитку ринку земельних ресурсів. 

6. Кредит та його сучасні форми. 

 

Методичні рекомендації: 
Термін «капітал» у перекладі з латинської мови означає «головне майно», 

«головна сума». Під капіталом розуміють: 

у широкому аспекті — будь-яку цінність, що дає потік нового доходу (цінні 

папери, людський капітал, земля, виробничі фонди); 

у вузькому значенні — фізичний капітал або капітальні блага фірми (будівлі і 

споруди виробничого призначення, машини, обладнання, устаткування, інструменти, 

сировина, матеріали, енергія), використання яких сприяє зростанню ефективності 

людської праці. Саме фізичний капітал як виробничий фактор тривалого використання 

вважається об’єктом ринку факторів виробництва. 

Необхідно самостійно розібратися у видах джерел капіталу. Для цього 

рекомендується використовувати довідник підприємця і сучасну економічну 

енциклопедію. Власники позикового капіталу зосереджують в себе тимчасово вільні 

грошові кошти з фонду амортизації і фонду заробітної плати, грошові кошти 

підприємців не зайняті в справі. 

Також ця тема пов’язана із питанням кредиту, оскільки дане економічне явище і 

історично і логічно передувало виникненню банкам. Кредит виник ще в період 

розкладання первіснообщинного устрою на основі майновою диференціація общини. 

Первинною формою кредиту було лихварство - видача грошей у борг під дуже високі 

відсотки. Кредитні зв'язки між людьми спочатку грали не дуже помітну роль в розвитку 

економіки. З розвитком індустріального виробництва і класичного капіталізму без 

розвиненого кредиту стала неможлива нормальна виробнича діяльність. Проте 

лихварство створювало істотну перешкоду для розвитку капіталістичної економіки. 

Тому буржуазія починає вести вперту боротьбу за зниження позикового відсотка до 

суспільно-нормального рівня. В результаті бувальщини створені нові джерела грошово-

позикового капіталу. 

Необхідно точно виділити відмітні риси комерційного та банківського кредиту. 

 Основними організаційно-економічними формами кредиту є комерційний кредит 

і банківський кредит, які відрізняються один від одного по термінах видачі, об'єкті 

кредитування, по суб'єктах і процентній ставці. Також розрізняють інші види кредиту, 

наприклад: міжгосподарський кредит, державний кредит, іпотечний, споживчий. У 

другій половині 20 століть завдяки розвитку кредитних відносин остаточно 

сформувався ринок позикових капіталів, в який включається ринок інвестицій. 
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У другому аспекті вивченні даної теми є ринок землі. Ринок землі – це механізм 

утворення доходу на фактор земля, або на будь-який інший економічний ресурс, запас 

якого має обмежений характер. Ціна такого економічного ресурсу називається рентою. 

Рента у широкому розумінні – це ціна будь-якого ресурсу з абсолютно нееластичною 

пропозицією. Будь-які платежі за фактори такого роду (обмежені, фіксовані) 

називаються рентними. Вузьке розуміння ренти передбачає ціну землі, яку орендар 

сплачує власникові за можливість її продуктивного використання. 

На ринку землі діють два основні суб’єкти – землевласники та орендарі. Перші 

створюють пропозицію землі, а другі – формують попит на неї. Іноді ці функції 

поєднуються в одній особі: власник є одночасно і підприємцем. Обсяг пропозиції землі, 

а також обсяг попиту, вимірюється в одиницях площі: квадратних метрах, гектарах, 

сотках. Оскільки загальна пропозиція землі абсолютно нееластична за рентою, то її 

крива має вигляд вертикальної. У зв’язку з нееластичністю пропозиції землі 

визначальним фактором ціни, тобто, ставки орендної плати ER  на даному ринку 

виступає попит. Попит на землю буває сільськогосподарський (враховує родючість 

земельних ділянок і їх віддаленість від центрів збуту продукції) і 

несільськогосподарський (стосується ділянок землі для будівництва промислових та 

інфраструктурних об’єктів, а також житла. Перший із них має похідний характер, 

тобто, визначається попитом на сільськогосподарську продукцію. Головним критерієм 

другого з них є розташування земельних ділянок. 

По-іншому формується ціна окремої земельної ділянки у випадку її продажу. 

Вона визначається в залежності від суми ренти (орендної плати) і ставки банківського 

відсотка за депозит. Іншими словами, земельна ділянка оцінюється в суму, яка, будучи 

покладеною до банку, принесе її попередньому власникові річний процент не нижчий 

від ренти. 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Проблеми та перспективи інвестиційної діяльності в Україні 

2. Історія виникнення кредитних відносин 

3. Ринок нерухомості та його структура 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь: 

1. Що собою являє процес інвестування? 

2. У чому полягає сутність дисконтування? 

3. Що означає позика? 

4. Охарактеризуйте суб’єктів попиту і пропозиції позичкового капіталу? 

5. Які особливості притаманні землі як фактору виробництва? 

6. Розкрийте поняття: розпорядження землею, землеволодіння, і землекористування? 

7. Що таке ринок землі? Як він функціонує? 

8. З яких основних частин та секторів складається ринок нерухомості? 

9. З яких послуг та операцій складається інфраструктура нерухомості? 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 
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Грошовий ринок 

Дисконтна ставка 

Земельний Кодекс України 

Земельні відносини 

Інвестиційний клімат 

Інвестиційні кошти 

Інвестиція 

Капітал 

Капітальні вкладення 

Кліринг 

Кредитор 

Лізинг 

Номінальна ставка порцента 

Позика 

Попит на землю 

Попит на позичковий 

капітал 

Пропозиція землі 

Пропозиція позичкового 

капіталу 

Процентна ставка 

Рента 

Ринок землі 

Ринок капіталу 

Ринок нерухомості 

Ринок позичкового капіталу 

Ставка процента 

Структура ринку 

нерухомості 

Фінансовий лізинг 

Ціна землі 

Чиста ставка процента 

 

 

1. Який фактор впливає на кількість грошей, що знаходяться в обігу: 

a) масштаб цін; 

b) рівень цін; 

c) кількість товарів і послуг. 

 

2. Назвіть спосіб стабілізації грошового обігу: 

a) індустріалізація; 

b) дефляція; 

c) гіперінфляція. 

 

3. Кліринг – це: 

система безготівкового розрахунку; 
спосіб продажі товару на аукціоні; 

спосіб купівлі товарів в кредит. 

 

4. Вкажіть, коли гроші виступають як капітал:  

a) гроші вкладені у засоби виробництва; 

b) гроші знаходяться у сейфі власника грошей; 

c) гроші покладені у банк; 

d) гроші витрачені на придбання акцій. 

 

5. Курс акцій – це: 

a) кількість акцій, які є на ринку; 

b) ціна, за якою акція продається на біржі; 

c) доход власника акцій. 

 

6. По якій ціні реалізують свої товари аптеки: 

a) роздрібній; 

b) оптовій; 

c) тарифній 

 

7. До якого ринку відноситься фондова біржа: 

a) ринку капіталу; 

b) ринку праці; 

c) ринку послуг. 

 

8. Вкажіть, яке з наведених визначень фінансів найбільш правильне: 

a) це грошові ресурси, що обслуговують суспільне виробництво; 
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b) це грошові фонди, що утворюються у процесі розподілу вартості сукупного 

суспільного продукту; 

c) це економічні відносини, що виникають у процесі розподілу(перерозподілу) 

d) сукупного суспільного продукту. 

 

9. Головним засобом виробництва у сільському господарстві є: 

a) біологічні фактори виробництва; 

b) сільськогосподарська техніка та добрива; 

c) земля; 

d) усі відповіді правильні. 

 

10. Які чинники визначають ціну землі: 

a) попит на ринку землі; 

b) величина земельної ренти; 

c) норма відсотка; 

d) усі відповіді правильні. 

 

 

 

 

 

ТЕМА 11. МАКРОЕКОНОМІКА ТА ПРОБЛЕМИ 

МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. ЦИКЛІЧНІСТЬ 

РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Мета теми 

Визначити роль і місце макроекономіки як складової частини економічної науки, 

розкрити сутність поняття „національна економіка” як макроекономічного розвитку 

окремої країни в основних макроекономічних показниках і категоріях, з’ясувати 

сутність та причини макроекономічної нестабільності; розглянути проблеми безробіття 

та інфляції, їх причини і наслідки; визначити основи антициклічного, антиінфляційного 

державного регулювання та політики держави на ринку праці. 

 

Навчальні цілі 

1. Розкрити сутність і ознаки національної економіки, показники її функціонування. 

2. З’ясувати зміст поняття „макроекономічна нестабільність”. Розкрити сутність 

економічного зростання, його типи, фактори та наслідки. Проаналізувати проблеми 

циклічності стосовно обсягів виробництва. 

3. Розглянути ринок праці, визначити його показники; проаналізувати типи, причини і 

наслідки безробіття. 

4. З’ясувати сутність інфляції, причини її виникнення; проаналізувати її основні 

соціально-економічні наслідки. 

5. Розглянути основні засади антициклічного, антиінфляційного державного 

регулювання та політики держави на ринку праці. 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Дж. М. Кейнс: теорія ефективного попиту 

2. Методи і засоби державного регулювання економіки перехідного періоду 

 

Методичні рекомендації: 
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Перед вивченням теми слід згадати відмінності між мікро- та макроекономікою 

(див. Матеріал теми 1), а також взаємозв’язок рівнів економічного аналізу, визначити 

предмети мікро- та макроекономіки, специфіку методів аналізу. 

Економіка є складною системою, що включає різні об’єкти, суб’єкти та 

функціонує на різних рівнях. Економіку в межах країни називають національною 

економікою. Національна економіка виступає сукупністю всіх економічних суб’єктів на 

території даної країни, між якими встановлюються зв’язки. Складовими національної 

економіки є держава, регіони та територіальні утворення, галузі, домогосподарства. 

Між складовими національної економіки встановлюється складна система прямих і 

обернених, безпосередніх та опосередкованих, причинно-наслідкових і функціональних 

зв’язків. Структура національної економіки утворюється стійкими кількісними 

співвідношеннями між її складовими частинами. В першу чергу, слід виділити дві її 

сфери: виробництво товарів та виробництво послуг. Крім цього аналіз структури 

національної економіки передбачає виділення територіальної (регіональної), галузевої 

структури, а також її інфраструктури. На основі кількісних співвідношень між 

галузями, сферами, територіальними складовими утворюються макроекономічні 

пропорції. Їх встановлення, підтримка, зміни є складним економічним процесом, 

здійснюється в процесі макроекономічного регулювання економіки.  

Результатом функціонування національної економічної системи є створення ВВП 

і нагромадження національного багатства. 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) є основним макроекономічним показником 

результативності функціонування національної економіки. ВВП вимірює ринкову 

вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених підприємствами на території 

країни протягом певного періоду, як правило, за рік. 

Важливим для національної економіки є економічне зростання, що складає основу 

збільшення добробуту суспільства. Основними показниками економічного зростання є 

показники величини темпів росту реального ВВП та ВВП на одну особу. 

У реальній дійсності економіка розвивається через постійні відхилення, спади і 

піднесення, характеризується циклічністю. Економічний цикл виступає як сукупність 

періодичних спадів і підйомів в економіці, коливань ділової активності. В 

економічному циклі виділяється чотири фази: спад (рецесія), депресія (застій), 

пожвавлення, піднесення (бум), кожну з яких слід детально проаналізувати. 

Необхідно з’ясувати причини, які викликають циклічність економічного розвитку 

та вплив циклів на різні галузі економіки, у зв’язку із чим виділяють циклічний і 

нециклічний сектори економіки; розглянути види економічних циклів за тривалістю. 

Стан зайнятості є ще одним основним індикатором національної економіки. У 

ньому відображається те, як у суспільстві використовуються ресурси праці, а отже, й 

можливості економічного зростання. Ринок праці — це основний спосіб, за допомогою 

якого здійснюється взаємодія продавців і покупців робочої сили. Механізмами ринку 

праці є попит на працю, пропозиція праці, заробітна плата — ціна праці. Студентам 

необхідно розкрити взаємодію цих елементів. Явище незайнятості трудових ресурсів у 

процесі виробництва називають безробіттям. Рівень безробіття визначається як 

співвідношення чисельності безробітних і чисельності робочої сили. 

Вплив інфляції на рівень реальних доходів неоднозначний, суперечливий. 

Інфляція по-різному впливає на перерозподіл доходів залежно від того, чи є вона 

очікуваною чи непередбаченою. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 
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Питання для самостійного вивчення 

1. Взаємозв’язок і співвідношення макроекономічних показників: ВВП, ВНП, ЧНП і 

НД. 

2. Поняття та структура національного багатства, особливості його формування в 

Україні. 

3. Сутність макроекономічної нестабільності. 

4. Соціально-економічні наслідки безробіття та державна політика в області 

зайнятості населення. 

5. Сукупний попит та сукупна пропозиція. 

6. Людський розвиток як мета і критерій економічного зростання 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь: 

1. Обґрунтуйте, як поточний процес отримання Вами освіти впливає на формування 

розміру оплати Вашої праці в майбутньому? 

2. Чому на Вашу думку, під час високої інфляції банки намагаються надавати кредити 

лише на короткий термін? 

3. Як відіб’ється на загальнодержавних показниках безробіття в країні особисто Ваш 

статус непрацюючого, в проміжок часу між закінченням Вами навчального закладу до 

влаштування на роботу? 

4. У чому, на Вашу думку, можуть знайти прояв негативні наслідки економічного 

зростання? 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

 
Національна економіка 

Структура національної 

економіки 

Валовий внутрішній 

продукт 

Валовий національний 

продукт 

Чистий внутрішній продукт 

Національне багатство 

Номінальний ВВП 

Реальний ВВП 

Економічне зростання 

Економічний цикл 

Зайнятість  

Ринок праці 

Безробіття 

Фрикційне безробіття 

Структурне безробіття 

Система національних 

рахунків 

Циклічне безробіття 

Закон Оукена 

Інфляція 

Індекс цін 

Інфляційна спіраль 

Інфляція попиту 

Інфляція пропозиції 

Крива Філліпса  

Економічна криза.

 

 

Звичайні тести 

1. Що з перерахованого нижче є предметом макроекономічного аналізу: 

a) підвищення цін на цукор в результаті зростання попиту споживачів; 

b) умови максимізації прибутку фірми, яка виробляє дитячі іграшки; 

c) зростання кількості безробітних в країні в період кризового падіння виробництва; 

d) зростання цін на бензин в одному з регіонів країни; 

e) сезонне зменшення попиту на житло на вторинному ринку. 

 

2. За рік в умовній країні ціни зросли у 2 рази, а обсяг випуску продукції не змінився. 

За цих умов: 

a) реальний ВВП зріс; 

b) номінальний ВВП зріс; 

c) номінальний ВВП не змінився; 
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d) номінальний ВВП зменшився; 

e) і реальний і номінальний ВВП зросли. 

 

3. Дефлятор ВВП використовують для: 

a) зведення номінального ВВП до реального; 

b) врахування неринкових і нелегальних операцій; 

c) зведення реального ВВП до номінального; 

d) врахування невиробничих операцій; 

e) для обрахування обсягу імпорту. 

 

4. Номінальний ВВП вимірюється: 

a) у базових (незмінних) цінах; 

b) у ринкових поточних цінах; 

c) у світових цінах; 

d) в експортних цінах; 

e) в прогнозованих цінах. 

 

5. ВВП відрізняється від ВНП тим, що: 

a) у ВНП включаються тільки кінцеві товари і послуги, вироблені своїми 

національними резидентами, розташованими на своїй національній території; 

b) ВНП більше (менше), ніж ВВП на величину сальдо між прибутками і доходами, 

отриманими підприємствами і фізичними особами даної країни за кордоном; 

c) ВНП відрізняється від ВВП на величину сальдо між прибутками і доходами, 

отриманими резидентами даної країни за кордоном, та прибутками і доходами, 

отриманими іноземними резидентами на території даної країни; 

d) не включає обсяг обороту тіньового сектора; 

e) включає приватні трансферти. 

 

6. Щоб визначити величину національного доходу (НД), необхідно: 

a) вирахувати з величини ВВП суму зношення основних фондів; 

b) вирахувати з величини ВВП суму амортизаційних відрахувань за рік, суму непрямих 

податків і державних субсидій; 

c) додати до ВВП суму доходів, отриманих громадянами даної країни за кордоном; 

d) відняти особисті доходи; 

e) особисті доходи помножити на дефлятор ВВП. 

 

7. Інфляція – це: 

a) підвищення рівця цін; 

b) знецінення грошей, що відбувається через те, що в економіці їх стає більше, ніж 

необхідно; 

c) розбалансованість грошового ринку; 

d) безперервне зростання цін, яке стимулює пожвавлення на товарних ринках, 

підвищення ділової активності, розширення виробництва й зайнятості, зростання 

попиту на акції; 

e) зниження рівня цін. 

 

8. Природна норма безробіття відображає: 

a) виражене у відсотках відношення кількості безробітних до економічно активного 

населення; 

b) ефективність використання економікою ресурсів праці; 
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c) працездатних громадян працездатного віку, які через відсутність роботи не мають 

доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, 

готові та здатні приступити до підходящої роботи; 

d) рівень безробіття, який відповідає повній зайнятості в економіці; 

e) циклічне безробіття плюс фрикційне. 

 

9. Відкрита інфляція проявляється: 

a) у підвищенні загального рівня цін і зростанні реальних доходів населення; 

b) у підвищенні загального рівня цін і падінні реальних доходів населення; 

c) у зростанні реальних і номінальних доходів населення; 

d) тільки у підвищенні загального рівня цін без зміни реальних доходів; 

e) стримуванні цін на товари першої необхідності. 

 

10. Межа можливого обсягу ВВП, виробленого за рік, визначається: 

a) доходами споживачів; 

b) інвестиціями в бізнес; 

c) обсягом виробничих ресурсів; 

d) попитом на товари і послуги; 

e) величиною процентних ставок. 

 

11. Яким показником вимірюється можливість участі населення у трудовій 

діяльності: 

a) чисельністю населення; 

b) зайнятим населенням; 

c) економічно активним населенням; 

d) кількістю безробітних; 

e) бажаючих працювати. 

 

12. Антициклічне регулювання економіки спрямоване на: 

a) скорочення кризового падіння виробництва; 

b) прискорення економічного зростання; 

c) стабілізацію економічного розвитку; 

d) обмеження сукупного попиту; 

e) зниження загального рівня цін. 

 

13. До інтенсивних факторів економічного розвитку належать: 

a) використання досягнень науково-технічного прогресу; 

b) розширення виробничих площ; 

c) підвищення кваліфікації працівників; 

d) зростання продуктивності праці; 

e) відповіді a, c, d. 

 

14. Говорячи про „повну зайнятість”, економісти мають на увазі: 

a) абсолютну відсутність безробіття; 

b) наявність незначної кількості безробітних; 

c) відсутність циклічного безробіття; 

d) повну участь працездатного населення у суспільному виробництві; 

e) відсутність фрикційного безробіття. 

 

15. Під час інфляції: 

a) номінальний ВВП зростає так як і реальний ВВП; 

b) доходи зростають швидше за ціни; 
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c) номінальний ВВП зростає повільніше, ніж реальний ВВП; 

d) їх зростання не пов’язане між собою; 

e) номінальний ВВП зростає швидше, ніж реальний ВВП. 

 

16. Інфляція завдає більшої шкоди: 

a) позичальникам грошей; 

b) людям, які отримують пенсії; 

c) власникам ресторанів; 

d) працівникам бюджетної сфери; 

e) студентам. 

 

17. Хто з наступних людей є безробітним: 

a) студент, який хотів би працювати, але ще не починав пошук роботи; 

b) пенсіонер, який кожного тижня переглядає оголошення в газеті на випадок 

підходящої роботи; 

c) жінка, яка шукає роботу протягом 6 місяців, а потім припиняє пошуки, вирішуючи 

почекати покращення економічної кон’юнктури; 

d) чоловік, тимчасово звільнений з роботи, та який чекає повернення на ту ж роботу і 

тому не починає пошуків іншої; 

e) чоловік, який втратив роботу 3 місяці назад і до цих пір продовжує пошук нової? 

 

18. Робоча сила країни − це: 

a) сума зайнятого і безробітного населення; 

b) різниця між зайнятим населенням і безробітними; 

c) зайняте населення; 

d) сума зайнятого населення і пенсіонерів; 

e) населення в віковому проміжку від 18 до 65 років. 

 

19. Фрикційне безробіття пов’язане: 

a) зі змінами у структурі попиту на робочу силу; 

b) з добровільним звільненням з роботи; 

c) зі зниженням попиту на робочу силу у період економічних криз; 

d) з технологічними зрушеннями в економіці; 

e) зі збільшенням народжуваності. 

 

20. У період економічного спаду: 

a) прибутки підприємств зменшуються, зайнятість зростає; 

b) прибутки підприємств зменшуються, виробничі потужності використовуються 

повністю; 

c) прибутки підприємств зменшуються, безробіття зменшується; 

d) прибутки підприємств зменшуються, безробіття зростає; 

e) прибутки підприємств збільшуються, безробіття зростає. 

 

Тестові задачі 

21. Відповідно до змісту категорії чи терміну (колонка А) підберіть правильне 

визначення (колонка Б). 

А Б 

А. Економічний 

цикл 

1. Підвищення цін, негативний вплив якого на реальний доход не 

може бути послаблений через відсутність заздалегідь вжитих 

заходів з боку одержувача доходу або держави 

Б. Пік 2. На скільки відсотків вироблено більше товарів і послуг 
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В. Депресія 3. Падіння загального рівня цін  

Г. Пожвавлення 
4. Підйоми та спади в економіці, що повторюються протягом 

певного періоду часу 

Д. Темпи зростання 

економіки 

5. Розвиток економічного циклу в умовах повної зайнятості і 

повного використання виробничих ресурсів 

Е. Закон Оукена 
6. Безробіття, що викликане невідповідністю професійної 

підготовки робочої сили структурі виробництва 

Ж. Фрикційне 

безробіття 

7. Інфляційне зростання цін, яке зумовлене зростаючим сукупним 

попитом, який перевищує пропозицію  

З. Циклічне 

безробіття 

8. Зайнятість, яка становить менше 100 % наявної робочої сили та 

припускає фрикційну і структурну форми безробіття 

І. Структурне 

безробіття 

9. Дуже швидке зростання цін (у тисячі, мільйони, а то і більше 

відсотків на рік) 

К. Повна зайнятість 

10. Перевищення на 1 % поточного рівня безробіття над рівнем 

безробіття при повній зайнятості дорівнює відставанню 

реального обсягу ВВП від потенційного ВВП на 2,5 % 

Л. Інфляція 

11. Безробіття, що пов’язане з добровільною зміною найманими 

працівниками місця роботи чи періодом їх тимчасового 

звільнення 

М. Дефляція 
12. Період тривалого скорочення виробництва, зайнятості і рівня 

цін 

Н. Інфляція попиту 
13. Інфляція, яка виникає внаслідок різкого зростання витрат 

виробництва 

О. Інфляція витрат 

(пропозиції) 

14. Період підвищення рівня виробництва й зайнятості 

П. Гіперінфляція 15. Зростання загального рівня цін 

Р. Непередбачена 

інфляція 

16. Безробіття, що зумовлене скороченням обсягів виробництва 

 

22. Розрахуйте вартість кінцевої і проміжної продукції за наступними даними 

наведеними у таблиці (в умовних грошових одиницях). 

 

Стадії руху продукту 

Ціна продукту, 

г.о. 

Додана вартість, 

г.о. 

Ферма по розведенню овець 120 120 

Підприємство по переробці шерсті 200 80 

Фабрика – виробник костюмів 250 50 

Оптовий продавець одягу 350 100 

Роздрібний продавець одягу 500 150 

 

23. За наведеними у таблиці даними розрахуйте, яким був реальний ВВП у 2017 

році, якщо за базовий взяти 2015 рік. 

 

Рік Номінальний ВВП Дефлятор ВВП 

2015 96 млрд.г.о. 100 % 

2017 48 млрд.г.о. 75 % 

 

24. Іваненко зрубав дерево і продав його Петренку за 1000 грн. Петренко розпиляв 

дерево на дошки і продав його Кузьменку за 1500 грн. Кузьменко зробив із дощок стіл 
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і продав його Савченку за 4000 грн. Підрахуйте приріст ВВП за сумою доданих 

вартостей. 

 

25 Використовуючи дані таблиці, розрахуйте індекс цін для 2016 р. (базовий рік − 

2006). 

 

Назва Кількість Ціна, грн. 
2006 р. 20016р. 

Сорочка 1 10 25 

Хліб 25 0,55 2 

Зошит 12 2 7 

Підручник 6 12 30 

Джинси 3 12 25 

Панчохи 5 0,20 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 12. КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 
 

Мета теми 

Визначити роль і місце кредитно-банківської системи в умовах ринкової економіки, 

проаналізувати роль банку як економічного інституту. Прослідкувати роль 

центрального банку в системі банківського регулювання. 

 

Навчальні цілі 

1. Прослідкувати історичний розвиток банківської системи 

2. Проаналізувати специфіку банківських установ 

3. Ознайомитися із банківською системою України 

4. Виділити основні функції центрального банку 

5. Осмислити джерела формування банківського капіталу 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Історичний розвиток банківської системи 

2. Роль центральних банкв у системі ринкових відносин 

3. Порівняльна характеристика банківських систем у різних країнах 

4. Пенсійні фонди, функції та особливості функціонування 

5. Особливості кредитних спілок та відмінність від банків. 

 

Методичні рекомендації: 

 

Необхідно надати повну характеристику всім видам фінансово - кредитних 

інститутів представлених у сучасній економічній літературі, а також механізму їхньої 

взаємодії.  

Фінанси це економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі 

створення і використання фондів грошових коштів. Фінанси є неминучим атрибутом, 
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як організації підприємницької діяльності, так і держави. Необхідність фінансів 

зумовлена об'єктивністю товарного виробництва, дією законів виробництва і законів 

обміну, національними інтересами держави і суспільства. У межах суспільства і 

держави і фінанси, як економічна система загалом, набувають національних ознак. 

Без постійного фінансового живлення складових частин економічної системи 

наступає їх недієздатність з відповідними негативними наслідками. Тому фінансова 

система виступає чинником інтеграції всіх чинників економічної системи їх 

високоефективного функціонування і акумулятором грошових ресурсів для здійснення 

повторного циклу виробництва на цьому ж або вищому рівні. Для здійснення своїх 

функцій інтегрування економічної системи фінансова система повинна задовольняти 

інтереси всіх суб'єктів виробництва, на підтримуючи належному рівні дієздатності всі 

свої структурні і динамічні параметри. 

За формами організації фінанси мають три рівні:• фінанси загальнодержавні;• 

фінанси підприємств і їх галузей;• фінанси населення. 

Формування грошових ресурсів небанківських фінансово-кредитних установ має 

ту особливість, що воно не є депозитним, тобто переданими їм коштами власники не 

можуть так вільно скористатися, як банківськими чековими вкладами. Як правило, ці 

кошти вкладаються на тривалий, заздалегідь визначений строк. Чим довший цей строк, 

тим з більшими ризиками пов'язане таке розміщення і тим вищі доходи воно повинно 

приносити. Недепозитне залучення коштів може здійснюватися двома способами: на 

договірних засадах та шляхом продажу посередником своїх цінних паперів (акцій, 

облігацій). Звідси всі ці посередники поділяються: на договірних фінансових 

посередників, які залучають кошти на підставі договору з кредитором (інвестором), та 

на інвестиційних фінансових посередників, які залучають кошти через продаж 

кредиторам (інвесторам) своїх акцій, облігацій, паїв тощо. 

Усередині кожної з цих груп фінансові посередники класифікуються за видами 

послуг, які вони надають своїм кредиторам понад доходи на залучені кошти. Усередині 

групи договірних посередників за цим критерієм можна виокремити: 

* страхові компанії;  

* пенсійні фонди; 

* ломбарди, лізингові та факторингові компанії. Усередині групи інвестиційних 

посередників за цим критерієм можна виокремити:  

* інвестиційні фонди; 

* фінансові компанії; 

* кредитні товариства, спілки тощо. 

Кредитна система включає кредитно-фінансові установи, створюючи, 

акумулюючи і надаючи грошові кошти. Кредитні системи різних країн мають різну 

структуру, але є і загальні риси. У будь-якій країні кредитна система складається з 

центрального банку, комерційних банків, спеціалізованих банківських установ, а також 

різних кредитно-фінансових установ небанківського типу. Банки - особливі економічні 

інститути, що є центрами кредитних відносин. Їх основна функція - сосредотачивать у 

себе грошові кошти і надавати їх в позику. Банки виконують свої функції в двох 

взаємозв'язаних видах операцій: 1) пасивних; 2) активних. Грошові кошти банків 

складаються з їх власних капіталів і депозитів, які у свою чергу діляться на термінових 

і до запитання або поточні. 

Особливу увагу слід приділити вивченню функцій і значущості центрального 

банку у фінансово-кредитній системі держави. Для всіх розвинених країн характерна 

дворівнева банківська система. Перший рівень - це центральний банк, другий, - 

комерційні банки. Центральний банк здійснює керівництво всією кредитною системою 

країни, веде фінансові операції уряду, зберігає тимчасово вільні засоби і обов'язкові 

резерви комерційних і інших банків, надає банкам кредити у разі потреби, володіє 

монопольним правом емісії банкнотів. 
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Економічні і правові основи кредитування підкріплюються чинним 

законодавством України, наприклад Законом України «Про банки і банківську 

діяльність» ст. 17, 50. і Положенням «Про порядок видачі банківської ліцензії на 

виконання банківських операцій. Банк може отримати ліцензію на кредитування на 

підставі Положення «Про порядок ліцензування банків в Україні» Важливим етапом 

отримання кредиту є складання кредитного договору. Для полегшення вивчення даного 

питання пропонується ознайомитися з основними вимогами до кредитного договору, а 

також з пакетом відповідних супроводжуючих кредитних документів. 

В нашій країні банки стали основним сегментом в структурі фінансово-кредитної 

системи. Комерціалізація банків значить переклад кредитного процесу на ресурсний 

тип його побудови. Перехід до ринку узаконив нову роль прибутку як оціночного 

показника роботи банків. В цьому плані особливо актуальним стає аналіз банківської 

діяльності з точки зору її прибутку, а отже і формування прибутку як одного з головних 

напрямків дослідження. Розглядаючи таку цікаву і складну тему у банківській 

діяльності як аналіз формування прибутку банку, необхидно вивчити і проаналізувати 

теоретичні аспекти, знайти шляхи їх удосконалення і прослідкувати їх практичне 

застосування. 

У процесі вивчення необхідно для собі визначить, що прибуток, отриманий 

комерційним банком, є матеріальною основою для його подальшого функціонування, а 

отримання прибутку є однією із основних цілей функціонування банків, оскільки стоячі 

перед ними життєво важливі умови функціонування та розвитку потребують 

постійного притоку коштів, одним із основних джерел яких є прибуток. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми.  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 

 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Банки як особливий економічний інститут. Природа і функції банків. 

2. Роль НБУ у фінансово-кредитній системі держави 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь: 

1. Що таке кредитно-банківська система країни? 

2. Які основні функції центрального банку? У чому полягають відмінності 

центрального банку від комерційних банків? 

3. Визначіть сутність грошово-кредитної політики центрального банку. 

4. Охарактеризуйте основні інструменти грошово-кредитної політики. 

5. Коли банки вдаються до лізингових операцій? 

6. Як підрахувати чистий прибуток комерційного банку? 

7. Охарактеризуйте діяльність спеціальних кредитно-фінансових інститутів. 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

 

Кредитно-банківська 

система 

Центральний банк 

Комерційний банк 

Норма обов’язкових 

резервів 

Облікова ставка 

«дешеві гроші» 

Рефінансування 

Курс національної валюти 

Інвестиіні банки 

Іпотечні банки 
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Пасивні операції 

Депозит 

Кредит 

Банківські послуги 

Операційні витрати 

Інвестиційні фонди 

Кредитні спілки 

Пенсійні фонди 

Страхові компанії 

 

 

 

Звичайні тести 

1. Скорочують кількість грошей в обігу наступні операції Центрального банку: 

a) банк підвищує облікову ставку відсотка, під яку він видає позики банкам; 

b) банк підвищує обов’язкову норму резервів; 

c) банк продає державні облігації населенню і комерційним банкам; 

d) банк купує державні облігації на відкритому ринку; 

e) банк знижує облікову ставку відсотка, під яку він видає позики банкам. 

 

2. Термін “облікова ставка” означає: 

a) засіб тиску на комерційні банки з боку Центрального банку з метою зниження 

обсягу позик, що ними видаються; 

b) відсоткову ставку по позикам, які надаються Центральним банком комерційним 

банкам; 

c) ступінь впливу Центрального банку на зростання грошової маси й обсяг 

національного виробництва; 

d) ставку по депозитним рахункам; 

e) ставку за кредит комерційних банків. 

 

3. Із перелічених функцій Центрального банку назвіть ту, якої він не виконує: 

a) регулювання грошового обігу в країні; 

b) емісія грошей; 

c) надання кредиту окремим підприємствам, фірмам, фізичним особам; 

d) грошово-кредитне регулювання; 

e) купівлю-продаж державних цінних паперів. 

 

4. Резерви комерційних банків – це: 

a) відношення суми резервів до суми вкладів, які прийняті банком; 

b) активи банків, які можуть бути використані для негайного задоволення вимог 

вкладників; 

c) готівкові гроші, які має банк; 

d) кредити, видані підприємствам, домогосподарствам, іншим банкам; 

e) іноземна валюта. 

 

5. Функціями центрального банку є: 

a) кредитно-грошове регулювання; 

b) контроль за діяльністю комерційних кредитних закладів; 

c) кредитно-розрахункове обслуговування уряду; 

d) формування і зберігання офіційних золотовалютних резервів країни. 

e) всі відповіді вірні. 

 

6. Рестриктивна кредитно-грошова політика здійснюється: 

a) шляхом зменшення кількості робочих місць і спрямована на обмеження сукупного 

попиту; 
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b) шляхом розширення грошової пропозиції і спрямована на стимулювання зростання 

виробництва; 

c) шляхом обмеження грошової пропозиції і спрямована на стримування інфляції; 

d) шляхом збільшення кількості робочих місць і спрямована на стимулювання 

сукупного попиту; 

e) тільки у слаборозвинених країнах. 

 

7. Експансійна кредитно-грошова політика здійснюється: 

a) шляхом розширення грошової пропозиції і спрямована на стимулювання зростання 

виробництва і зайнятості; 

b) шляхом обмеження грошової пропозиції і спрямована на стримування інфляції; 

c) шляхом купівлі-продажу цінних паперів домогосподарствам і підприємствам; 

d) шляхом встановлення резервної норми, яка б обмежувала кредитні можливості 

комерційних банків; 

e) тільки у розвинених країнах. 

 

8. Яка з наведених форм кредиту надається у вигляді грошових позик: 

a) банківський; 

b) комерційний; 

c) споживчий; 

d) державний; 

e) міжнародний? 

 

9. Як називають кредит, пов’язаний з наданням в оренду рухомого і нерухомого 

майна (машин, обладнання, приміщень). 

a) лізинговий; 

b) іпотечний; 

c) ломбардовий; 

d) споживчий. 

 
10. Як називають кредит, що надається під заставу нерухомого майна, зокрема 

землі: 

a) лізинговий; 

b) іпотечний; 

c) ломбардний; 

d) споживчий? 

 

11. Облікову ставку кредиту встановлює: 

a) уряд; 

b) національний банк; 

c) комерційний банк. 

 

12. Емісія грошей – це: 

a) випуск в обіг паперових і металевих грошей; 

b) весь об’єм випущених в обіг грошей; 

c) форма організації грошового обігу в країні. 

 

 

 

Тестові задачі 
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А Б 

1. Грошово-кредитна 

політика 

А. Купівля та продаж Центральним банком державних 

облігацій та інших цінних паперів 

2. Облікова ставка Б. Сума чистих зобов’язань уряду, котрі розміщені серед 

населення, тобто сума готівки та банківських резервів 

3. Грошова база В. Випуск грошей в обіг 

4. Операції на 

відкритому ринку 

Г. Політика Центрального банку спрямована на збільшення 

або зменшення грошової маси, регулювання ставки 

процента та умов надання кредитів 

5. Емісія Д. Ставка процента за якою Центральний банк надає позики 

комерційним банкам 

6. Швидкість обігу 

грошей 

Є. Правило, сформульоване монетаристами, згідно з яким маса 

грошей в обігу повинна зростати темпами, що дорівнюють 

потенційному темпу зростання реального ВВП (від 3 до 5% 

за р.) 

7. Політика „дешевих” 

грошей 

Ж. Сума готівкових грошей та депозитів 

8. Грошова маса З. Кількість операцій за рік, що обслуговується в середньому 

кожною грошовою одиницею країни, коли вона 

витрачається на придбання товарів та послуг 

9. Монетарне правило І. Політика, спрямована на збільшення грошової маси в обігу 

10. Обов’язкові 

резерви 

Л. Мінімальний розмір вкладу, який комерційний банк 

повинен тримати в Центральному банку чи мати готівкою, 

що виражений в процентах до депозитів комерційних 

банків 

11. Кредитні ресурси К. Політика, що спрямована на скорочення або стримування 

зростання грошової маси 

12. Політика „дорогих” 

грошей 

М. Депозити комерційних банків мінус сума обов’язкових 

банківських резервів 

 

А Б В Г Д Є Ж З І К Л М 

            

 

 

 

 

 

ТЕМА 13. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ, СТРАХОВИЙ РИНОК. 
 

Мета теми 

Визначити роль і місце цінних паперів у ринковій економіці. Осмислити відмінності 

між різними цінними паперами. Ознайомитися з принципами роботи фондових бірж. 

Ознайомитися з особливостями та визначити основні напрямки роботи стахових 

компаній. 
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Навчальні цілі 

1. Осмислити значення цінних паперів у ринковій економіці 

2. Ознайомитися з основними видами цінних паперів. 

3. Окреслити відмінності між різними цінними паперами 

4. Проаналізувати основні принципи роботи фондової біржі 

5. Ознайомитися із ринком страхових послуг, визначити його функції. 

6. Проаналізувати структуру страхового ринку 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Історичний аспект походження цінних паперів 

2. Особливості формування ринку цінних паперів в Україні 

3. Страхування життя, переваги та недоліки. 

4. Історичний аспект виникнення страхування 

 

Методичні рекомендації: 

З юридичної точки зору, цінні папери є документами встановленої форми з 

відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, 

визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника та 

передбачають виконання зобов’язань згідно з умовами розміщення, а також можливість 

передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам (Закон України «Про 

цінні папери і фондовий ринок», ст. 3.1). Сутність цінного папера як економічної 

категорії полягає в тому, що цінний папір одночасно є: 1) представником капіталу, який 

реально функціонує в економіці; 2) фіктивним капіталом. 

Цінні папери — не гроші і не матеріальний товар. Їх цінність полягає у правах, що 

надаються власнику. Це особлива форма існування капіталу, відмінна від його 

товарної, продуктивної, грошової форм, яка може продаватися замість нього, 

самостійно обертатися на ринку і давати дохід. У власника відсутній сам капітал, але є 

всі права на нього, що й фіксується у формі цінного папера і дає змогу відокремити 

власність на капітал від самого капіталу, включити його до ринкового процесу в 

необхідних формах. Наприклад, власник цінного папера може в будь-який момент 

перетворити його на гроші через продаж на ринку. Водночас ці дії не призведуть до 

вилучення капіталу з виробництва — просто права на певну частину реального 

капіталу переходять до іншої особи. 

Ринок цінних паперів являє собою сукупність економічних відносин між 

учасниками з приводу випуску і обертання (купівлі-продажу) цінних паперів. У 

науковій літературі та офіційних документах як тотожні вжива ються терміни «ринок 

цінних паперів» і «фондовий ринок». Значною мірою це пояснюється історичними 

традиціями використання запозичених слів: під «фондами» зазвичай розуміють суму 

грошових або матеріальних цінностей цільового призначення, а в ХІХ ст. в Росії та 

Україні так почали називати цінні папери 

 У сучасних умовах ринок цінних паперів виконує низку важливих мікро- і 

макроекономічних функцій — як загальноринкових, так і специфічних: акумуляційну; 

перерозподільну; регулятивну; стимулюючу; страхування ризиків; інформаційну. 

Державні цінні папери є інструментом безінфляційного фінансування дефіциту 

державного бюджету, здійснення контролю над грошовою масою; стимулюючу: 

мотивує юридичних і фізичних осіб стати учасниками ринку; страхування ризиків 

через укладення строкових контрактів для захисту учасників від несприятливих змін 

цін, дохідності активів. ціноутворення: забезпечує процес формування і руху цін на 

цінні папери; інформаційну: дає змогу судити про тенденції розвитку економіки в 

цілому та окремих підприємств, надає орієнтири для розміщення капіталів. 

Суб’єктами (учасниками) ринку цінних паперів є фізичні та юридичні особи, що 

продають чи купують цінні папери, обслуговують випуск, оборот і розрахунки за ними. 
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Вони поділяються на основних (емітенти, інвестори) та професійних. 

Фондова біржа історично була першою формою регулярно функціонуючого 

ринку цінних паперів, на якому торгівля здійснювалася за визначеними правилами. 

Перша фондова біржа була утворена в 1608 р. в м. Амстердамі. Сьогодні фондові біржі 

є найважливішими центрами національного і міжнародного господарського життя, 

залишаючись головною ланкою, «ядром» ринку цінних паперів. 

Страхування, являє собою систему економічних відносин, що включає сукупність 

форм і методів формування цільових коштів та їх використання на відшкодування 

збитків за різних неперед бачених несприятливих явищ (ризиків), а також на надання 

допомоги громадянам при настанні певних подій у їх житті. 

Основними цілями страхування є: 

а) підтримка суб’єкта господарювання, який потрапив у кризову ситуацію, 

шляхом компенсації матеріальних збитків, передбачених договором страхування, 

спрямованого на збереження виробничих ресурсів, тобто дотримання інтересів 

суб’єктів господарювання; 

б) спостереження за ефективним використанням економічних об’єктів, що 

покликане забезпечити захист інтересів усіх суб’єктів господарювання. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Інвестиційний ресурс цінних паперів. 

2. Контрольний пакет акцій. Облігація: сутність, форми доходу. 

3. Механізм державного регулювання страхового ринку 

4. Принципи діяльності страхових організацій.  

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання: 

1. Як ви розумієте економічну природу цінного папера? 

2. Чим обумовлюється якість цінного папера? 

3. Порівняйте характеристики акції та облігації. 

4. Назвіть основні елементи інфраструктури ринку цінних паперів. 

5. Дайте визначення поняттю «страхування». 

6. Хто такий страховик і страхувальник? 

7. Які функції виконує страхування? 

8. Порівняйте принципи добровільного та обов’язкового страхування. 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

 

Акція 

Андерайтинг 

Брокер 

Вексель 

Депозитарій 

Дивіденд 

Ділером 

Емісія 

Емітент 

Інвестиційний сертифікат 

Інвестор 

Казначейські зобов’язання 

Конвертовані акції 

Контрольний пакет 

Нестрахові ризики 

Облігація 

Опціон 

Ощадний (депозитний) 

сертифікат 

Перестрахування 

Привілейована акція 

Проста акція 

Професійні учасники 

Ринок цінних паперів 
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Страховий ринок 

Страхові ризики 

Страхування 

Трейдер 

Ф’ючерсний контракт 

Фондова біржа 

Франшиза 

Хеджування 

Цінні папери 

 

Звичайні тести 

 

 1. Що таке страхова послуга? С 

a) страховий поліс; 

b) процес укладання договору страхування; 

c) продукт праці колективу страхової компанії, що задовольняє потребу 

страхувальника у безпеці в обмін на грошовий еквівалент у формі страхової премії;  

d) набір основних і допоміжних послуг, що реалізуються страхувальникові. 

 

2. Страховий агент є уповноваженою особою? 

a) страховика; 

b) страхувальника; 

c) брокера; 

d) перестраховика . 

 

3. Хто регулює діяльність страхових агентів? А 

a) страхові компанії; 

b) кабінет Міністрів; 

c) міністерство фінансів; 

d) генеральний страховий агент. 

 

4. Чим відрізняється страховий брокер від страхового агента? d 

a) немає жодних відмінностей; 

b) кількістю працівників; 

c) розміром отриманої комісійної винагороди; 

d) брокер завжди представляє інтереси страхувальника. 

 

5.  Попит на страхові послуги на ринку формують? a 

a) страхові компанії; 

b) природні страхові події; 

c) засоби масової інформації; 

d) техногенні аварії. 

 

6. Хто в Україні веде державний реєстр страхових (перестрахових) брокерів? c 

a) Моторне (транспортне) страхове бюро України; 

b) Український державний комітет у справах нагляду за страховою діяльністю; 

c) Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг; 

d) Департамент фінансових установ та ринків. 

 

7.  Чи реалізована страхова послуга, якщо страховий випадок не відбувся? B 

a) частково; 

b) у повному обсязі;   
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c) ні, бо не сплачене страхове відшкодування; 

d) питання в тесті поставлене не коректно. 

 

Визначити правильні (п) чи неправильні (н) є твердження 

1. Чинне в Україні законодавство відносить страхові послуги до фінансових 

послуг. 

2. В Україні страховиками визнаються лише юридичні особи, що створені у формі 

акціонерних, повних, командитних товариств чи товариств з додатковою 

відповідальністю. 

3. Спеціально уповноваженим органом з питань державного регулювання 

страхової діяльності є Український комітет у справах нагляду за страховою 

діяльністю. 

4. Згідно Ліцензійних умов мінімальний розмір статутного капіталу страхової 

компанії повинен становити не менше 100 мінімальних заробітних плат. 

5. Страховий брокер має право діяти як від імені страхувальника, так і від імені 

страховика. 

6. Страховик и в Україні повинні отримати окрему ліцензію на кожен вид 

страхування, перелік яких визначено Законом України «Про страхування». 

7. Ліцензіаром на ринку страхових послуг виступає Міністерство фінансів 

України. 

8. Аквізиція – це урегулювання питань щодо завданих збитків. 

9. Аварійний комісар не здійснює пошук клієнтів для укладання договорів 

страхування. 

10. У разі відсутності страхового випадку вважається, що процес реалізації 

страхової послуги не закінчений. 

Вірно/Не вірно. 1.В; 2.Н; 3.Н; 4.Н; 5.В; 6.Н. 
 

 

 

 

ТЕМА 14. ФІНАНСОВА СИСТЕМА. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. 

ПОДАТКИ. 
 

Мета теми 

Визначити роль і місце фінансової системи та структури у ринковій економіці. 

Окреслити значення державного бюджету. З’ясувати основний зміст фіскальної 

політики держави. 

 

Навчальні цілі 

1. Визначити роль фінансових ресурсів у ринковій економіці. 

2. З’ясувати роль фінансової системи та її структури. 

3. Проаналізувати бюджетну систему країни, структуру доходів і видатків держави. 

4. Окреслити основний зміст принципів оподаткування. 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Еволюція типів податків. 

2. Місцеві податки та їх роль у формуванні бюджету. 
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3. Досвід державного регулювання економічних і соціальних процесів у розвинених 

країнах світу. 

 

Методичні рекомендації: 

Сутність фінансів, закономірності їх розвитку і роль визначаються типом 

економічної системи суспільства, а також природою і функціями держави. 

Матеріальним носієм фінансових відносин є фінансові ресурси — специфічна 

форма руху грошових коштів. Вони формуються у держави і суб’єктів господарювання 

за рахунок різних видів грошових доходів, відрахувань і надходжень, а 

використовуються на розширене відтворення, матеріальне заохочення, задоволення 

суспільних потреб. 

Фінансові ресурси мають грошовий вираз, але не всі кошти, що на певний момент 

перебувають у розпорядженні підприємств чи громадян, є фінансовими ресурсами. Це 

та частина коштів, що забезпечує отримання доходу, тобто гроші (власні, позичені чи 

залучені), які продукують гроші. 

Економічна теорія вивчає не ресурси як такі, а суспільні відносини, що виникають 

на основі утворення, розподілу і використання ресурсів, досліджує закономірності 

розвитку фінансових відносин. 

Як економічна категорія бюджет являє собою сукупність економічних відносин 

між державою, з одного боку, і юридичними та фізичними особами — з другого, з 

приводу розподілу і перерозподілу ВВП з метою формування і використання 

централізованого фонду коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її 

функцій. 

Бюджет — це також фонд фінансових ресурсів, який перебуває в розпорядженні 

органів виконавчої влади певного рівня й використовується для виконання покладених 

на них функцій, передбачених Конституцією. 

Бюджет є й планом утворення та використання фінансових ресурсів держави та її 

складових — територіальних одиниць, який забезпечує можливість виконання 

відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування покладених на 

них функцій. 

Фіскальна політика своїм впливом охоплює державний бюджет, податки, державні 

грошові доходи і витрати. В умовах ринкової економіки вона є провідною формою 

фінансової політики і важливою складовою економічної політики держави. 

Під фіскальною політикою розуміють сукупність державних заходів з організації 

управління фінансовими ресурсами держави. Вона включає мобілізацію, залучення 

необхідних коштів, їх розподіл, забезпечення застосування цих коштів за 

призначенням. 

Фіскальна політика застосовується в різних варіантах, залежно від загальної 

економічної ситуації в країні і фази економічного циклу, в якій перебуває економіка.  

 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Дискреційна фіскальна політика. Бюджетна політика. Способи покриття дефіциту 

держбюджету.  

2. Боргова безпека держави. 

3. Місцеві податки і збори та їх роль у формуванні бюджету. 
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Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання: 

1. Які складові частини становлять фінансову систему? 

2. Назвіть особливості фінансових відносин та їхніх суб’єктів в Україні. 

3. Які існують джерела формування державного бюджету? 

4. З яких частин складається дохідна і витратна частини держбюджету? 

5. Чому утворюється бюджетний дефіцит? 

6. Чому утворюється бюджетний дефіцит? 

 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

 

Фінанси 

Фінансові ресурси 

Фінансові відносини 

Державні фінанси 

Фінансова система 

Фінансова політика держави 

Бюджет 

Доходи держбюджету 

Видатки державного 

бюджету 

Збалансований бюджет 

Дефіцитний бюджет 

Профіцитний бюджет 

Бюджетна система 

Місцевий бюджет 

Фіскальна політика 

Державний борг 

Податки 

Податкова система 

Суб’єкт оподаткування 

Носії податку 

Податкова ставка 

Податкова пільга 

Прямі податки 

Непрямі податки 

Акцизний збір 

подоходний податок 

ПДВ 

Цільові податки (соціальні 

платежі) 

Крива лаффера 

Автоматичні стабілізатори 

дискреційна фіскальна 

політика 

 

Звичайні тести 

 

1.  Які з перерахованих нижче податків можуть бути перенесені на кінцевого 

споживача: 

a) акцизи; 

b) податок на прибуток компаній; 

c) податок на додану вартість; 

d) податок на особисті доходи; 

e) мито? 

 

2.  До яких економічних наслідків може привести збільшення державного боргу: 

a) до посилення інфляції за рахунок невиправданої емісії; 

b) до зниження реальних доходів населення; 

c) до скорочення виробничих можливостей національної економіки; 

d) до розширення інвестиційної діяльності держави; 

e) до підвищення податкових ставок на доходи фізичних та юридичних осіб ? 

 

3.  Якими з перерахованих благ користуються ті громадяни, які не платять за них 

безпосередньо, але оплачують їх у непрямій формі – через податки: 

a) захист від злочинців з боку міліції; 

b) державна система охорони здоров’я; 

c) послуги перукаря;  

d) пожежна охорона; 
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e) навчання у муніципальній школі? 

 

4  Якою є економічна мета, якщо суспільство намагається мінімізувати витрати і 

максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів: 

a) досягнення повної зайнятості; 

b) підтримка економічного зростання; 

c) економічна безпека; 

d) економічна ефективність; 

e) всі відповіді правильні? 

 

5. До непрямих податків належать: 

a) податок на прибуток; 

b) податок на додану вартість; 

c) акцизний збір; 

d) мито; 

e) земельний податок. 

 

6.  Рестриктивна кредитно-грошова політика здійснюється: 

a) шляхом зменшення кількості робочих місць і спрямована на обмеження сукупного 

попиту; 

b) шляхом розширення грошової пропозиції і спрямована на стимулювання зростання 

виробництва; 

c) шляхом обмеження грошової пропозиції і спрямована на стримування інфляції; 

d) шляхом збільшення кількості робочих місць і спрямована на стимулювання 

сукупного попиту; 

e) тільки у слаборозвинених країнах. 

 

7.  Експансійна кредитно-грошова політика здійснюється: 

a) шляхом розширення грошової пропозиції і спрямована на стимулювання зростання 

виробництва і зайнятості; 

b) шляхом обмеження грошової пропозиції і спрямована на стримування інфляції; 

c) шляхом купівлі-продажу цінних паперів домогосподарствам і підприємствам; 

d) шляхом встановлення резервної норми, яка б обмежувала кредитні можливості 

комерційних банків; 

e) тільки у розвинених країнах. 

 

8.  В Україні платежі на соціальне страхування вносять: 

a) тільки юридичні особи;  

b) тільки фізичні особи; 

c) юридичні і фізичні особи; 

d) такі платежі відсутні; 

e) правильна відповідь відсутня. 

 

9.  Зі збільшенням ставок оподаткування доходи державного бюджету будуть: 

a) обов’язково зростати; 

b) вірогідно зростати до певного рівня, а потім знижуватися; 

c) обов’язково зменшуватися;  

d) знижуватися до певного рівня, а потім зростати; 

e) правильна відповідь відсутня. 

 

10. Податок на додану вартість: 

a) включається у відпускну ціну товару; 
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b) включається у собівартість товару; 

c) включається у матеріальні витрати підприємства; 

d) прирівнюється до прибутку підприємства; 

e) сплачують тільки сільгоспвиробники. 

 

11.  Подоходний податок в Україні стягується за принципом: 

a) пропорційного оподаткування; 

b) прогресивного оподаткування; 

c) регресивного оподаткування; 

d) такий податок в Україні не стягується; 

e) соціальної справедливості. 

Тестові задачі 

12.  Відповідно до змісту категорії чи терміну (колонка А) поставте необхідний 

номер їх визначення (колонка Б). 

А Б 

1. Державний 

бюджет 

А. Зміни, що вносить уряд у систему державних видатків і 

оподаткування, спрямовані на забезпечення повної зайнятості 

та не інфляційного зростання національного виробництва 

2. Дефіцит 

бюджету 

Б. Регулювання доходів та витрат держави 

3. Податки В. Урядова політика, що спрямована на скорочення сукупного 

попиту завдяки зменшенню видатків, зростанню податків або 

одночасно того та іншого 

4. Прямі податки Г. Загальний обсяг заборгованості держави власникам урядових 

цінних паперів, що дорівнює сумі бюджетних дефіцитів 

минулих років мінус бюджетні надлишки 

5. Непрямі податки Д. Сума перевищення видатків держави над її доходами в кожний 

даний рік 

6. Прогресивний 

податок 

Е. Заборгованість держави іноземним громадянам, фірмам та 

установам 

7. Регресивний 

податок 

Ж. Забезпечують стягування платежів у бюджет з торговельного 

обороту 

8. Пропорційний 

податок 

З. Стягування обов’язкових платежів безпосередньо з доходів 

9. Фіскальна 

політика 

І. Передбачає, що середня податкова ставка залишається 

незмінною, незалежно від розміру доходу 

10. Державний 

борг 

К. Свідоме маніпулювання державними видатками та податками з 

метою досягнення змін в реальному обсязі національного 

виробництва, у рівні зайнятості, контролю за інфляцією та 

темпами економічного зростання 

11. Зовнішній борг Л. Передбачає, що середня податкова ставка підвищується із 

зростанням доходу 

12. Дискреційна 

фіскальна 

політика 

М. Передбачає, що середня податкова ставка знижується із 

зростанням доходу 



91 

 

13. Рестрекційна 

фіскальна 

політика 

Н. Обов’язкові платежі держави з боку фізичних та юридичних 

осіб 

 

А Б В Г Д Е Ж З І К Л М Н 

             

 

13.  Податок на прибуток підприємства визначений в обсязі 90 тис. грн., а 

оподаткований прибуток становив 300 тис. грн. Визначте середню ставку 

оподаткування. 

 

14. Яку фіскальну політику має проводити держава в період економічного спаду? 

Яким буде співвідношення між видатками уряду та податками. 

 

 

 

 

ТЕМА 15. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 
 

Мета теми 

Простежити еволюцію поглядів щодо ролі держави в ринковій економіці, з’ясувати 

економічні функції держави, розглянути методи впливу держави на економіку. 

 

Навчальні цілі 

1. Визначити роль держави у ринковій економіці. 

2. З’ясувати роль державного сектору економіки. 

3. Проаналізувати форми і методи державного регулювання. 

4. Окреслити основний зміст соціальної політики держави. 

5. Осмислити основні напрямки економічної політики держави 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Шляхи подолання бідності в Україні.  

2. Криміналізація економіки, її соціально-економічна природа і форми.  

3. Заходи протидії тіньовій економіці та її криміналізації. 

 

Методичні рекомендації: 

Проблема доцільності, обсягу та напрямів державного втручання в економічні 

процеси має давню історію. Традиційно класична економічна теорія головним 

регулятором економіки визнавала ринок, який забезпечує економічну рівновагу. 

Економічними функціями держави є головні напрями державного впливу на економіку, 

сукупність яких розкриває зміст її економічної ролі. 

Економічній ролі держави в сучасних умовах притаманна соціальна спрямованість, 

що розкриває загальносоціальну сутність держави, її призначення задовольняти потреби 

всього суспільства, зебезпечувати його цілісність та розвиток. Але держава має й 

спеціально-соціальну сутність, орієнтуючись на задоволення економічних потреб тієї 

частини населення, яка відіграє домінуючу роль у суспільстві. 

Державі ринкового типу обов’язково потрібна науково обґрунтована державна 

стратегія (концепція) ЕБД. Вона має визначати глобальні і поточні національні інтереси та 

цілі, а також методи, засоби й механізми їх досягнення і відповідно забезпечити 

національну економічну безпеку (НЕБ). Методична основа побудови такої концепції має 
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бути пов’язана насамперед із визначенням найбільш загальних позицій для кожного 

періоду часу, серед яких:роль і місце України в глобалізованому міжнародному просторі; 

сфери діяльності, на які поширюються життєво важливі економічні інтереси держави; 

характер реальних і потенційних загроз для національних економічних інтересів за 

сферами діяльності; можливості попередження чи нейтралізації цих загроз; варіанти 

заходів забезпечення НЕБ. 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання лекційного матеріалу з теми  

Підготовка до практичної робіти за відповідними планами. 
Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Економічні основи формування середнього класу.  

2. Сутність та зміст економічної безпеки держави.  

3. Тіньова економіка: сутність, причини існування, структура. 

4. Фактори поширення тіньової економіки в сучасних умовах України.  

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання: 

1. У чому полягає специфіка економічної безпеки держави як економічної категорії? 

2. Як класифікуються національні економічні інтереси? 

3. Як ви уявляєте собі систему економічної безпеки держави? 

4. Охарактеризуйте причини виникнення, характерні риси і форми прояву тіньової 

економіки 

5. Яку структуру має тіньова економіка? 

6. Які методи державного регулювання економіки вам відомі? 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

 

Економічна безпека держави 

національні економічні 

інтереси 

тіньова економіка 

Соціальні витрати 

Соціальні вигоди 

Державний сектор 

Економічні методи 

Адміністративні методи 

Імперативні методи 

Соціальна політика 

індекс Джині 

крива Лоренца 

Середній клас 

 

Звичайні тести 

 

1.  Найсуттєвішою рисою непрямого державного регулювання економіки є: 

a) використання державою приватних структур для впливу на поведінку економічних 

суб’єктів; 

b) досягнення державою бажаних результатів в економіці через співробітництво з 

міжнародними економічними організаціями; 

c) формування економічного середовища, яке стимулює бажану поведінку 

економічних суб’єктів; 

d) прийняття державних документів, які носять рекомендаційний характер і не є 

обов’язковими для виконання; 

e) всі відповіді правильні. 

 



93 

 

2.  У яких галузях економіки найчастіше представлений державний сектор: 

a) у роздрібній торгівлі; 

b) у готельному господарстві та громадському харчуванні; 

c) у сільському господарстві; 

d) у космічній галузі; 

e) у науково-дослідницьких розробках? 

 

3.  До яких економічних наслідків може привести збільшення державного боргу: 

a) до посилення інфляції за рахунок невиправданої емісії; 

b) до зниження реальних доходів населення; 

c) до скорочення виробничих можливостей національної економіки; 

d) до розширення інвестиційної діяльності держави; 

e) до підвищення податкових ставок на доходи фізичних та юридичних осіб ? 

 

4. Якими з перерахованих благ користуються ті громадяни, які не платять за них 

безпосередньо, але оплачують їх у непрямій формі – через податки: 

a) захист від злочинців з боку міліції; 

b) державна система охорони здоров’я; 

c) послуги перукаря;  

d) пожежна охорона; 

e) навчання у муніципальній школі? 

 

5. Якою є економічна мета, якщо суспільство намагається мінімізувати витрати і 

максимізувати віддачу від обмежених виробничих ресурсів: 

a) досягнення повної зайнятості; 

b) підтримка економічного зростання; 

c) економічна безпека; 

d) економічна ефективність; 

e) всі відповіді правильні? 

 

6. Межі і напрями державного регулювання у системі змішаної економіки 

визначаються: 

a) амбіціями державних службовців; 

b) неспроможністю ринку ефективно регулювати деякі економічні процеси; 

c) необхідністю координації попиту і пропозиції з метою регулювання цін; 

d) необхідністю соціального захисту населення; 

e) необхідністю контролю за обігом наркотичних речовин. 

 

7. Рестриктивна кредитно-грошова політика здійснюється: 

a) шляхом зменшення кількості робочих місць і спрямована на обмеження сукупного 

попиту; 

b) шляхом розширення грошової пропозиції і спрямована на стимулювання зростання 

виробництва; 

c) шляхом обмеження грошової пропозиції і спрямована на стримування інфляції; 

d) шляхом збільшення кількості робочих місць і спрямована на стимулювання 

сукупного попиту; 

e) тільки у слаборозвинених країнах. 

 

8.  Експансійна кредитно-грошова політика здійснюється: 
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a) шляхом розширення грошової пропозиції і спрямована на стимулювання зростання 

виробництва і зайнятості; 

b) шляхом обмеження грошової пропозиції і спрямована на стримування інфляції; 

c) шляхом купівлі-продажу цінних паперів домогосподарствам і підприємствам; 

d) шляхом встановлення резервної норми, яка б обмежувала кредитні можливості 

комерційних банків; 

e) тільки у розвинених країнах. 

 

9.  Зовнішні (побічні) ефекти в економіці – це: 

a) перехід деяких вигод і витрат, які пов’язані з виробництвом або споживанням 

певних товарів, до суб’єктів, які не є їх безпосередніми продавцями або покупцями; 

b) шкідливий вплив виробництва на навколишнє природне середовище, пов’язане з 

недостатньо ефективною системою технологічного захисту; 

c) елементи недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності, які завдають 

шкоду покупцям певних товарів і послуг; 

d) у цілому позитивні нові нормативні документи держави, які, у силу певних 

обставин, додають і деяких негативних моментів в умови господарської діяльності; 

e) забруднення навколишнього середовища. 

Тестові задачі 

10. Відповідно до змісту категорії чи терміну (колонка А) поставте необхідний 

номер їх визначення (колонка Б) 

А Б 

1. Економічні функції 

держави 

А. Товари і послуги, які характеризуються спільним 

споживанням та неможливістю виключення з процесу 

споживання 

2. Побічні наслідки 

економічної 

діяльності 

Б. Адміністративні та економічні методи впливу держави на 

функціонування ринкової системи 

3. Товари 

індивідуального 

вжитку 

В. Частина економіки країни, яка повністю контролюється 

державою 

 

4. Суспільні товари 

Г. Позитивні або негативні побічні наслідки, які мають місце, 

коли виробництво або споживання товару чи послуги 

впливає на добробут людей, які безпосередньо не залучені 

до процесу ринкового обміну 

5. Державний сектор Д. Товари і послуги, які в певний час може споживати лише 

один індивід або родина 

6. Державне 

регулювання 

Е. Проведення в життя законів та угод, підтримка 

конкуренції, перерозподіл доходу, забезпечення 

суспільними благами, коригування розподілу ресурсів з 

врахуванням побічних наслідків та стабілізація економіки 

 

А Б В Г Д Е 
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ТЕМА 16. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ 
 

Мета теми  
Вивчити функціонування світового господарства, яке утворюється у результаті 

взаємодії національних економік, розглянути особливості функціонування валютного 

ринку, способи формування валютних курсів, розвиток міжнародних валютних систем. 

 

Навчальні цілі 

1. З’ясувати сутність світового господарства, еволюцію його становлення. 

2. Розглянути форми міжнародних економічних відносин. 

3. Проаналізувати особливості функціонування валютного ринку. 

4. З’ясувати сутність глобалізації, підходи до її визначення.  

5. Визначити загальноцивілізаційні (глобальні) проблеми людства. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Сутність всесвітнього господарства, етапи його розвитку. 

2. Форми міжнародних економічних відносин: 

а) міжнародна торгівля. Абсолютні і відносні переваги; 

б) міжнародні науково-технічні зв’язки; 

в) міжнародний рух капіталів. Мотиви і форми закордонних інвестицій. Приватні і 

державні інвестиції. Прямі і портфельні інвестиції; 

г) міграція робочої сили. Причини і наслідки міграції робочої сили. “Відтік мізків”. 

Нелегальна міграція. 

3. Валютні відносини. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. Курс валюти. 

Фактори, які зумовлюють коливання курсів валют. Конвертованість валюти. Паритет 

купівельної спроможності. 

4. Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. 

Глобальна економіка. Глобальні проблеми людства. 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання: 

1. У чому, на Вашу думку, полягає зв’язок світового ринка технологій зі світовими 

ринками праці і капіталу? 

2. Які наслідки міграції робочої сили не піддаються традиційній ринковій оцінці? 

Наведіть приклади позитивних та негативних ефектів міграції. 

3. Що, на Вашу думку, необхідно зробити для покращення інвестиційного клімату в 

Україні? 

 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі. 

2. Форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем. 

 

Методичні рекомендації: 

Студенти повинні розуміти, що розвиток національних економічних систем 

відбувається не ізольовано, а у тісному зв’язку і співробітництві з національними 

економіками інших країн. Формуються стійкі економічні зв’язки між окремими 

країнами, зростає взаємозалежність національних економік. Результатом розвитку 

інтернаціоналізації виробництва стало формування на рубежі ХІХ−ХХ ст. світового 

господарства − сукупності національних економік окремих країн у їх взаємодії. Новим 

явищем у світовому економічному житті, що виникло на рубежі ХХ−ХХІ ст. є 

глобалізація, яка відображає нову стадію інтернаціоналізації світового господарства. 

Слід звернути увагу, що найстарішою формою міждержавної взаємодії є світова 
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торгівля – сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що є сукупністю зовнішньої 

торгівлі всіх країн світу. Продавцями і покупцями можуть виступати державні 

організації, окремі особи, приватні, акціонерні, кооперативні підприємства. 

Розрізняють світову торгівлю товарами та послугами. Основними показниками 

зовнішньої торгівлі, сутність яких слід розкрити, є експорт, імпорт, торгівельний 

баланс. 

На світовому ринку товари реалізуються за світовими цінами, в основі 

формування якої знаходиться інтернаціональна вартість (середня величина відносно 

національних вартостей). У зовнішньоторговельній політиці історично склалися дві 

протилежні системи: а) протекціонізм – заходи, спрямованні на захист національних 

виробників; б) фритредерство – або свобода торгівлі, для якої характерні відсутність 

імпортних та експортних зборів; кількісних та інших обмежень на зовнішньоторговий 

оборот. 

Наступною формою міжнародних економічних відносин є міжнародний рух 

капіталів – це міжнародний рух фінансових вимог, потоки між кредиторами та 

позичальниками в різних країнах, фінансові потоки між власниками та підприємствами, 

якими вони володіють за кордоном. Міжнародні потоки капіталу класифікуються за 

такими критеріями: за суб’єктами; за мотивами та завданнями; за терміном надання 

тощо. 

Рух державних коштів за межі національних кордонів здійснюється через канали 

офіційної допомоги розвитку та гарантовані експортні кредити. Більша частина в 

світовому рухові капіталів належить приватним коштам. Приватне іноземне 

інвестування може здійснюватись у двох основних формах: підприємницькій та 

позичковій. Підприємницька – це довгострокове вкладення коштів з метою створення 

чи розвитку певного об’єкту, філії вже діючого підприємства, а також спільних 

підприємств з метою одержання частини прибутку. Такий вид інвестування може 

відбуватися у формі прямих чи портфельних інвестицій. В основі відмінностей між 

ними знаходиться право контролю над підприємством. 

Позики у грошовій формі надаються кредитором (донором) однієї країни 

позичальнику (реципієнту) з іншої на умовах терміновості, повернення та сплати 

процентів. 

Інвестиційна привабливість тієї чи іншої країни визначається комплексом 

параметрів: ризики і можливості (сукупні умови), які прийнято називати інвестиційним 

кліматом; загальноекономічні умови; рівень розвитку виробничої та ринкової 

інфраструктури. 

Міграція робочої сили – це переміщення мас працівників, які шукають роботу, з 

одних країн до інших. Міжнародна міграція включає еміграцію, тобто виїзд з однієї 

країни певних контингентів людей та імміграцію, тобто їх в’їзд в іншу країну. Головна 

причина міжнародної міграції робочої сили полягає в диференціації економічних умов 

життя. 

Усі форми міжнародних економічних відносин опосередковуються грошовими 

(валютними) відносинами. Міжнародні валютні відносини – це сукупність грошових 

відносин, за допомогою яких здійснюються платіжні та розрахункові операції у світовому 

господарстві. Головною особливістю, яка відрізняє міжнародні платежі від внутрішніх, є 

використання різних валют. Валютні відносини характеризуються такими категоріями: 

валюта, валютні системи, курси валют, валютні паритети, валютна політика, валютні 

обмеження. 

Валюта – грошова одиниця, яка використовується для виміру величини вартості 

товарів. З точки зору режиму та сфери використання валюта підрозділяється на вільно 

конвертовану, частково конвертовану, замкнуту неконвертовану валюту. 

Валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в певній кількості 

грошових одиниць іншої. На зміни валютних курсів впливають диференціація рівня 



97 

 

продуктивності праці та цін на продукцію в різних країнах, темпи економічного розвитку й 

інфляції, зміни в співвідношенні попиту та пропозиції, в нормах прибутку та процентних 

ставках, стан національного платіжного балансу країни, структура експорту та імпорту 

товарів і капіталів. 

Об’єднані інтеграційними процесами, держави об’єктивно потребують спільної 

координації економічних політик. Однією з форм міжнародного економічного регулювання 

виступає економічна інтеграція – широке міждержавне об’єднання, що діє у відповідності із 

спеціальними угодами і має певну організаційну структуру. Наприклад, Європейське 

економічне співтовариство (ЄЕС). У деяких регіонах світу періодично створюються торгові 

блоки (АСЕАН, Карибське співтовариство); функціонують організації по створенню 

спільних проектів, валютні союзи (азіатський кліринговий союз, арабський валютний фонд 

та ін.), інвестиційні інститути (Азіатський банк розвитку, Арабський фонд економічного і 

соціального розвитку). 

Певні інтеграційні процеси, відбуваються в рамках СНД, але вони мають 

нестабільний та суперечливий характер, внаслідок неузгодженості політичних, 

економічних, соціальних, територіальних та інших проблем. 

Важлива роль у регулюванні міжнародних економічних відносин належить 

міжнародним економічним організаціям: Міжнародний валютний фонд (МВФ), 

Світовий банк, Світова організація торгівлі (СОТ), Європейський банк реконструкції та 

розвитку (ЄБРР), Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), Конференція 

ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД). 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

Опрацювання теоретичних питань, які не викладалися на лекціях.  

Виконання тестових завдань. 

 

Питання для самостійного вивчення 

3. Сутність всесвітнього господарства, етапи його розвитку. 

4. Форми міжнародних економічних відносин: 

а) міжнародна торгівля. Абсолютні і відносні переваги; 

б) міжнародні науково-технічні зв’язки; 

в) міжнародний рух капіталів. Мотиви і форми закордонних інвестицій. 

Приватні і державні інвестиції. Прямі і портфельні інвестиції; 

г) міграція робочої сили. Причини і наслідки міграції робочої сили. “Відтік 

мізків”. Нелегальна міграція. 

5. Валютні відносини. Етапи розвитку міжнародної валютної системи. Курс валюти. 

Фактори, які зумовлюють коливання курсів валют. Конвертованість валюти. Паритет 

купівельної спроможності. 

6. Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. 

Глобальна економіка. Глобальні проблеми людства. 

 

Індивідуальні завдання 

Дайте письмову відповідь на питання: 

4. У чому, на Вашу думку, полягає зв’язок світового ринка технологій зі світовими 

ринками праці і капіталу? 

5. Які наслідки міграції робочої сили не піддаються традиційній ринковій оцінці? 

Наведіть приклади позитивних та негативних ефектів міграції. 

6. Що, на Вашу думку, необхідно зробити для покращення інвестиційного клімату в 

Україні? 



98 

 

 

Виписати терміни і економічні категорії до словника: 

Основні терміни і поняття 

 

Абсолютні переваги 

Валюта 

Валютний курс 

“Відтік мозків” 

Демпінг 

Економічна інтеграція 

Експорт 

Закордонні інвестиції 

Імпорт 

Інжиніринг 

Конвертованість валют 

Лібералізм 

Міграція робочої сили 

Міжнародний поділ праці 

Міжнародна торгівля 

Платіжний баланс 

Протекціонізм 

Плаваючі валютні курси 

Світове господарство 

Торговий баланс 

Фіксовані валютні курси 

Порівняльні переваги 

Фритредерство 

 

Звичайні тести 

1.  Зазначте основні елементи міжнародних економічних відносин: 

a) міжнародна торгівля; 

b) міжнародні науково-технічні зв’язки; 

c) міжнародні валютно-фінансові відносини; 

d) розвиток поділу праці на національному рівні; 

e) правильна відповідь a), b), c). 

 

2. Валютний курс – це: 

a) ціна грошової одиниці, виражена в американських доларах; 

b) ціна грошової одиниці, виражена у грошових одиницях інших країн; 

c) ціна грошової одиниці, виражена у вільно конвертованих валютах; 

d) ціна, сплачена за користування грошима; 

e) ціна, сплачена за користування природними ресурсами? 

 

3.  Яке з положень не належить до глобальних проблем людства: 

a) відвернення світової ядерної війни і забезпечення стабільності миру; 

b) поглиблення екологічної кризи й погіршення охорони довкілля; 

c) ліквідація відсталості країн, що розвиваються; 

d) прискорення темпів економічного розвитку; 

e) подолання продовольчої кризи? 

 

4.  Якщо курс національної валюти знизиться, то як це відобразиться на умовах 

експортної діяльності: 

a) позитивно; 

b) негативно; 

c) ніяк не відобразиться; 

d) правильна відповідь відсутня? 

 

5.  Якщо курс національної валюти підвищиться, то як це відобразиться на умовах 

експортної діяльності: 

a) позитивно; 

b) негативно; 

c) ніяк не відобразиться; 

d) правильна відповідь відсутня? 

 

6. Якщо курс національної валюти знизиться, то як це вплине на інтереси 
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імпортерів: 

a) позитивно; 

b) негативно; 

c) ніяк не вплине; 

d) правильна відповідь відсутня ? 

 

7.  Якщо курс національної валюти підвищиться, то як це вплине на інтереси 

імпортерів: 

a) позитивно; 

b) негативно; 

c) ніяк не вплине; 

d) правильна відповідь відсутня? 

 

8.  Якщо в країні з відкритою економікою збільшуються прямі податки, то в цій 

країні: 

a) збільшиться експорт; 

b) збільшаться інвестиції; 

c) збільшить обмінний курс національно валюти; 

d) зросте споживання; 

e) ніяких змін не відбудеться. 

 

9.  Міжнародний поділ праці – це: 

a) система торгових зв’язків, які склалися у певних часових і просторових рамках; 

b) спеціалізація окремих країн у рамках світового господарства на виробництві 

певних видів товарів і послуг з метою їх реалізації на зовнішніх ринках; 

c) система різноманітних форм міжнародного економічного співробітництва, що 

передбачає відкритість економіки і вільне переміщення трудових ресурсів; 

d) розміщення окремих стадій єдиного виробничого процесу у різних країнах, 

найбільш придатних для цього; 

e) встановлення і поглиблення стійких зв’язків між підприємствами різних країн і 

країнами у цілому. 

 

10. Сума експорту та імпорту називається: 

a) торговим балансом;  

b) співвідношення обсягів експорту та імпорту; 

c) сальдо торгового балансу; 

d) зовнішньоторговим оборотом; 

e) демпінгом. 

 

11. Фритредерство передбачає: 

a) встановлення митних бар’єрів; 

b) введення спеціальних квот на ввезення чи вивезення певних товарів; 

c) вільну торгівлю й обмежене втручання держави у зовнішньоекономічну діяльність; 

d) обмеження національної економіки від іноземної конкуренції; 

e) недостатній розвиток національної економіки. 

 

12. Формами іноземних інвестицій за суб’єктами інвестування є: 

a) прямі і портфельні; 

b) державні і приватні; 

c) матеріальними і нематеріальними; 

d) короткотерміновими і довготерміновими; 
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e) правильна відповідь відсутня. 

 

13. Причинами міграції робочої сили є: 

a) національні відмінності у заробітній платі; 

b) національні особливості у рівні безробіття і структурі зайнятості; 

c) зацікавленість працедавців у наданні робочих місць іноземним працівникам; 

d) посилення конкурентної боротьби; 

e) всі відповіді вірні. 

 
14. Бреттон-Вудська валютна система виникла: 
a) у 1958 р.; 
b) у 1969 р.; 
c) у 1944 р.; 
d) у 1981 р; 
e) у 1991 р. 

 

15. Організація країн-експортерів нафти називається: 

a) ГАТТ; 

b) СОТ; 

c) ОПЕК; 

d) ООН; 

e) СНД. 

 

16. Генеральна угода з тарифів і торгівлі передувала: 

a) Світовій організації торгівлі (СОТ); 

b) Міжнародному валютному фонду (МВФ); 

c) Організації Об’єднаних Націй (ООН); 

d) Міжнародному банку реконструкції і розвитку (МБРР); 

e) Співдружності незалежних держав (СНД). 

 

17. Спеціальні права запозичення (СПЗ) були введені: 

a) Паризькою валютною системою; 

b) Генуезькою валютною системою; 

c) Бреттон-Вудською валютною системою; 

d) Ямайською валютною системою; 

e) Міжнародним валютним фондом. 

 

18. Політику протекціонізму вперше рекомендували: 

a) фізіократи; 

b) ранні меркантилісти; 

c) маржиналісти; 

d) пізні меркантилісти; 

e) неокласики. 

 

19. Принцип абсолютних переваг був сформульований: 

a) К. Марксом; 

b) Дж. М. Кейнсом; 

c) А. Смітом; 

d) Д. Рікардо; 

e) Е. Хекшером, Б. Оліном. 
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20. Відміна мита на імпортований товар приведе до: 

a) зниження внутрішньої ціни даного товару; 

b) збільшення споживання цього товару; 

c) зниження виробництва даного товару всередині країни; 

d) втрат бюджету; 

e) всі відповіді вірні. 

 

 

Тестові задачі 

21. Відповідно до змісту категорії чи терміну (колонка А) підберіть правильне 

визначення (колонка Б). 

А Б 

1. Валютний ринок А. Система, за якою кожна країна встановлювала 

фіксовані курси валют не через золотий їх вміст, а по 

відношенню до резервних валют, основною з яких був 

долар 

2. Валютний курс Б. Зміна рівня офіційного курсу у напрямі його зниження 

3. Платіжний баланс В. Система, за якою курс валюти країни повністю 

визначається ринковими силами попиту і пропозиції 

та підвищується і знижується 

4. Золотий стандарт Г. Високоорганізований за допомогою банківської 

системи ринок, де купуються і продаються валюти 

різних країн 

5. Золотовалютна система Д. Система, а якою валюта кожної країни має фіксований 

курс по відношенню до валют інших країн, а уряд 

проводить політику підтримки валютного курсу 

6. Система фіксованих 

валютних курсів 

Е. Ціна грошової одиниці даної країни в грошових 

одиницях інших країн 

7. Система плаваючих 

(гнучких) валютних курсів 

Є. Система, за якою кожна країна встановлювала золотий 

вміст грошової одиниці 

8. Система регулювання 

плаваючих валютних 

курсів 

Ж. Баланс, що розкриває всі операції країни з іншими 

країнами світу протягом року. Містить купівлю товарів 

та послуг, рух капіталів тощо. Відображає всі платежі 

перед іноземцями (дебет) і від іноземців (кредит) 

9. Девальвація З. Система, в якій при визначенні валютних курсів 

взаємодіють ринкові сили та урядові втручання щодо 

усунення різких коливань валютних курсів 

 

А Б В Г Д Е Є Ж З 

         

 

22. Відповідно до змісту категорії чи терміну (колонка А) підберіть правильне 

визначення (колонка Б). 

А Б 

1.Аблолютна перевага А. Здатність країни виробляти товар чи послугу з меншими 
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витратами ресурсів у порівнянні з торговельними 

партнерами 

2. Порівняльна перевага Б. Інструмент торговельної політики для стимулювання 

місцевих виробників-експортерів продукції 

3. Вільна торгівля В. Кількісне обмеження на ввезення товару з інших країн. 

4. Протекціонізм Г. Податок, що встановлюється на імпортний товар 

5. Тариф Д. Встановлення обмежень (перешкод) на шляху вільної 

торгівлі 

6. Імпортні квоти Є. Міжнародна торгівля, яка відбувається за принципом 

порівняльних переваг і не припускає будь-якого 

втручання держави 

7. Експортні квоти Е. Здатність країни виробляти товари чи послуги з відносно 

меншими альтернативними витратами у порівнянні з 

іншими торговельними партнерами 

8. Демпінг Ж. Продаж товарів на зовнішньому ринку за цінами, що 

нижче вартості цих товарів 

 

А Б В Г Д Є Е Ж 

        

 

23. Припустимо, що телевізор у США продається за 500 дол., а в Китаї − за 2000 

юанів. Яке буде реальне співвідношення валют за купівельною спроможністю на 

відеотехніку. 

 

24. Власник ремонтної майстерні наприкінці 2015 р. уклав із європейським 

виробником запасних частин угоду на постачання в кінці 2016 р. товару на суму 170 

тис. євро. Наприкінці 2015 р. курс євро становив 25,533 грн., а наприкінці 2016 р. – 

28,662 грн. Визначити як змінилися витрати власника ремонтної майстерні у 

гривневому еквіваленті у зв’язку зі зміною курсу гривні щодо євро. 

 

25. Країна А може виробляти 1 т пшениці та 5 т вугілля, використовуючи 1 

одиницю ресурсів. Країна В має можливість виробляти 5 т пшениці і 15 т вугілля, 

використовуючи також 1 одиницю ресурсів. Чи зацікавлені ці країни у розвитку 

міжнародної торгівлі? Якщо так, то яку продукцію могла б експортувати та 

імпортувати країна А, країна В? 
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зміст журналу “Фінанси України”. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.minfin.gov.ua  

11. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. . [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.mon.gov.ua  

12. Сайт Ради підприємців України при Кабінеті Міністрів України. 

http://radakmu.org.ua 

13. Сайт Державної податкової служби України. Серед інших матеріалів на сайті 

публікується інформація про податкове законодавство, описана система 

оподаткування в Україні, представлена бізнес-інформація, у тому числі 

інформація за індексами інфляції, розміри мінімальної заробітної плати та 

облікові ставки НБУ, інша офіційна інформація, подані посилання до сайтів 
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органів законодавчої, виконавчої та судової влади, податкових відомств 

країнучасниць СНД та інших держав. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.sts.gov.ua 

14. Сайт Council for Economic Education (США). На сайті багато інформації 

англійською мовою. ИНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ САЙТИ . [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.ncee.net/  

15. Щотижневе видання – газета “Бізнес”. На сайті подані аналітичні матеріали та 

сайти, що публікуються у газеті. Основні рубрики: Держава та економіка. 

Фінанси. Промисловість. Практика підприємництва, менедж- мент, маркетинг та 

технології, торгівля, податки. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.business.ua  

16. Український діловий щотижневик “Галицькі контракти” подає ділові новини, 

статті та матеріали з фінансів, економічної теорії і практики тощо. . 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kontrakty.ua  

17. Українська інвестиційна га зета “Інвестгазета” – всеукраїнський фінансово-

економічний тижневик. Це професійне ділове видання, що висвітлює питання та 

проблеми вітчизняного бізнесу, світових ринків, перспектив залучення 

інвестицій. Подає новини фінансового та фондового ринків, інформацію про 

діяльність компаній, банків, аналітичні огляди, рейтинги, практичні 

рекомендації з менеджменту та маркетингу. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.investgazeta.net/  

18. Інтернет-портал аналітичних центрів України надає аналітичним центрам 

право публікувати свої матеріали (новини, аналітичні огляди, прогнози). За 

матеріалами сайта проводяться дискусії; відвідувачі сайта мають можливість 

залишити свої коментарі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.intellect.org.ua  

19. На сайті подається огляд валютного та аграрного ринків, фондового ринку 

України, Росії та країн дальнього зарубіжжя, готівкових та офіційних курсів 

валют, фінансові результати діяльності банків, українські та світові індекси 

фондового ринку, динаміка, графіки та таблиці. . [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://finance.ua  

20. Сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій наводить 

місячний економічний моніторинг України, моніторинг інфраструктури України, 

наукові матеріали, книги. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ier.com.ua  

21. Локальна комп’ютерна мережа Національного університету “Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого”, де надається додаткова література 

для самостійної роботи студентів. . [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://web.nlau.net  
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