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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Методичні вказівки розроблені для студентів, які навчаються за спеціальностми 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 133 «Галузеве 

машинобудування»,192 «Будівництво та цивільна інженерія». 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» є формування 

системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми 

ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення 

суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна теорія» є вивчення 

загальних засад економічного життя суспільства, закономірностей розвитку 

економічної системи, механізму дії економічних законів і використання їх людьми у 

процесі господарської діяльності; визначення принципових рис основних соціально-

економічних систем і напрямів їх еволюції. 

Основною метою навчання студентів має стати не сума знань чи насамперед 

визначені способи діяльності для їх засвоєння та відтворення, а формування у 

студентів здатності до самостійного конструювання знань і способів діяльності через 

призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно зорієнтованих намірів, 

самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних завдань. 

Після вивчення курсу цього предмету студенти повинні опанувати наступні 

програмні компетентності у відповідності з компонентами ОПП : 

 Володіння знаннями фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння 

загальнопрофесійних дисциплін. 

 Розуміння основних економічних явищ та закономірностей їх розвитку як на 

рівні підприємства, так і суспільства в цілому. 

 

Вивчення курсу цього предмету повинно забезпечити наступні програмні результати 

навчання: 

 Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення. 

 Уміння оперувати економічними категоріями 

 Самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, зв'язані з аналізом і 

обґрунтуванням раціональної поведінки мікро- та макроекономічних систем в 

ринкових умовах. 

Підготовка спеціалістів з високим рівнем теоретичних знань і практичних 

навичок, здатних до всамодосконалення і творчого пошуку, неможлива без інтенсивної 

самостійної роботи. 

Відповідно до чинних положень про організацію навчального процесу самостійна 

робота є однією із форм організації навчання, основною формою опанування 
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навчального матеріалу в позааудиторний час. 

Завдяки самостійній роботі студенти повинні: 

- здобувати професійні знання, вміння, навички, а також виховувати прагнення до 

навчання, внутрішню потребу постійно поповнювати та оновлювати власні знання; 

- сформувати практичні навички організації самостійної роботи, як 

найраціональнішого використання часу; 

- навчитися приймати рішення, формувати конкретні завдання, визначати методи і 

засоби вирішення проблем, що виникають під час навчання та практики. 

 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Ефективність самостійної роботи значною мірою залежить від її організації. 

Самостійна робота студентів здійснюється в різних формах і передбачає: 

- опрацювання теоретичних засад, роботу з навчальними літературними 

джерелами (підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій); 

- самостійне вивчення окремих тем згідно з робочою програмою; 

- написання конспекту при самостійному опрацюванню теми  або її окремих 

питань; 

- підготовку до виступу на семінарі з конкретної теми; 

- виконання індивідуальних завдань з подальшим обговоренням результатів на 

семінарі; 

- написання рефератів; 

- систематику опанованого матеріалу перед заліком. 

З метою своєчасного виконання завдань студент повинен ретельно спланувати 

самостійну роботу, визначити термін збирання та опрацювання інформації , аналізу та 

оформлення результатів роботи. 

Ефективність результатів роботи досягається за допомогою принципів наукової 

організації праці, вміння здійснювати пошук необхідної інформації в каталогах 

бібліотек, в мережі Інтернет. 

Результати самостійної роботи оцінюються і враховуються при поточній і 

семестровій успішності студентів. 

Контроль виконання самостійної роботи здійснюється як під час аудиторних 

занять, так  і в позааудиторний час згідно плану-графіку , завчасно доведеного до 

відома студента. 

Методи контролю знань студентів: 

- опитування на практичних заняттях та індивідуальних консультаціях; 
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- тестування; 

- розв’язок задач; 

- рецензування результатів аналізу, методик і рекомендацій, що розроблялися 

студентами при виконанні індивідуальних завдань в позааудиторний час, презентація 

їх на семінарах або на індивідуальних консультаціях; 

- презентація рефератів; 

- залік (виконання залікової роботи). 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Тема1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ 2 

2 

 

Тема 2.Раціональна економічна поведінка 

споживача та виробника 

2 

 

3 Тема 8. Державне регулювання економіки 2 

4 Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, 

рух капіталів між країнами 

2 

 

5 Тема 10. Переваги та загрози глобалізації 2 

 Всього 10 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Основи економічного життя суспільства 

 

Тема1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ 

Мета: навчитись: 

 визначати, що вивчає економічна наука  

 розкривати зміст економічний зміст понять «земля», «праця», «капітал», 

«здатність до підприємництва», «інформація» 

 наводити приклади окремих ресурсів (факторів) виробництва  

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки.  

 Роль економічної науки у житті окремої людини і суспільства. 

 Суб’єкти економічних відносин. 

 Об’єкти економічних відносин 

 Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької 

діяльності, інформація. Власність на виробничі ресурси. 

 Виробництво та продукт (результат) економічної діяльності. Виробничі 

технології. Особливості сучасних технологій.  

 Економічна ефективність: зміст та оцінка 

 Доходи економічних суб’єктів 

 Розподіл, обмін та споживання як взаємопов’язані процеси. 
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 Економічний кругообіг. 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Зміст економічного кругообігу 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 6 – 24.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

 

    Модель економічного кругообігу дає загальне уявлення про те, як економічні 

суб’єкти взаємодіють на 

різних ринках, обмінюючись товарами та послугами, виробничими ресурсами (також 

відомими як чинники виробництва) і грошима. 
 

 

Можна визначити економіку як науку про вибір. Проблему вибору вирішують усі 

суб’єкти економічних відносин: домогосподарства,фірми (підприємства), держава. 

    Домашні господарства в ринковій економіці— це окремі особи або родини, що як 

власники ресурсів продають фірмам виробничі ресурси (природні, капітальні, трудові), 

а як споживачі — купують у фірм товари й послуги. Кінцевою метою домашніх 

господарств є найбільш повне задоволення всіх своїх потреб. У ринковій економіці це 

можливо тільки за рахунок грошових доходів споживачів (заробітна плата, рента, 

підприємницькій 

дохід, дивіденди тощо). 

    Фірма в ринковому кругообігу — це підприємство будь-якого виду діяльності 

(виробниче, торговельне, сфери послуг) і будь-якої форми власності (приватне 

підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, 

державне, комунальне підприємство). Фірма повинна мати фінансові ресурси, на які 

вона придбає виробничі ресурси. Кінцевою метою фірми є отримання максимального 

прибутку. Це можливо тільки за умови ефективного виробництва. 
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    Держава представлена у вигляді установ, діяльність яких забезпечується за рахунок 

фінансування з державного бюджету (за рахунок податків). Держава в ринковій 

економіці виконує функцію регулювання соціально-економічних процесів: 

забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки; розвиток соціальної інфраструктури, 

зокрема освіти, охорони здоров’я, науки, культури й мистецтва; забезпечення 

соціальних гарантій у галузі трудового права; розробка стимулів для охорони 

навколишнього середовища. 

Усі взаємозв’язки між ринковими суб’єктами регулюються відносинами власності. 

Власність — це відносини між суб’єктами щодо привласнення економічних благ, 

тобто володіння, розпорядження та користування ними. 

   Те, чим ви володієте, називається об’єктом власності.  

власність як економічна категорія — це не річ, а система економічних відносин 

між людьми з приводу привласнення речей. 

   Суб’єкт власності — це індивідуум (фізична особа), організації, підприємства, 

установи, об’єднання осіб усіх організаційно- правових форм, держава в особі органів 

державного управління, муніципалітети (юридична особа). 

      Право власності — це сукупність узаконених державою прав та норм економічних 

взаємовідносин. Право власності визначається володіння, користування й 

розпорядження. 

   Існують два типи власності — приватна й суспільна. 

   Приватна власність характеризується тим, що засоби виробництва, а отже, і 

вироблений продукт належать приватним особам. Вони можуть привласнювати 

продукт як своєї, так і чужої праці. Основні види приватної власності — це приватна 

власність, яка ґрунтується на власній праці власника, і приватна власність, яка 

ґрунтується на використанні найманої праці. 

   Суспільна власність характеризується тим, що суб’єктом виступає все суспільство 

або колектив, що нею спільно володіє, використовує та розпоряджається. Суспільна 

власність розрізняється за рівнем усуспільнення, але в усіх формах установлюється 

рівність спільних власників. Суспільну власність можна розглядати як власність 

народу взагалі та як власність окремих колективів.  

   У кожній країні історично склалися два типи власності. Проте на різних етапах 

розвитку вони існували в різних формах. Власність в Україні представлена в таких 

формах: державна, колективна, приватна. За Законом України «Про власність» усі 

форми власності є рівноправними, тому держава створює рівні умови для розвитку всіх 

форм власності та їх захист. 

    Приватна власність, яка ґрунтується на власній праці, за сучасних умов має 

невелику частку, тому що таке підприємство менш конкурентоспроможне. Такі 

підприємства характерні для селянського та особистого підсобного господарства. Вони 

бувають одноосібними й сімейними. 
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    Основною формою власності в сучасній ринковій економіці є приватна 

власність, яка ґрунтується на найманій праці. Відносини між власником усіх 

засобів виробництва та найманими виробниками засновані на державному захисті прав 

власності. 

    Ще одна форма приватної власності — інтелектуальна власність, об’єктами якої 

є твори науки та літератури, патенти, ліцензії, знаки на товари та послуги, права 

на винаходи, права на інформацію щодо промислового, комерційного та наукового 

досвіду. 

    Існує також різновид приватної власності— особиста власність окремих осіб на 

споживчі блага, які здатні задовольнити потреби людини як споживача, але не здатні 

стати джерелом доходу. Це всі наші речі побуту, одяг, прикраси, літературні твори, 

носії інформації тощо. 

    Реальними формами суспільної власності є загальнодержавна, державна, 

кооперативна, акціонерна, власність господарських товариств, громадських організацій 

тощо.  

   Державна власність — це форма власності на засоби виробництва, за якої їхнім 

володарем виступає держава. Об’єктами державної власності є: виробничі 

підприємства; об’єкти інфраструктури; рухоме й нерухоме майно, необхідне для 

функціонування адміністрації, армії, поліції; фонди соціальної інфраструктури — 

освіти, соціального забезпечення, охорони, здоров’я; засоби державної кредитної 

системи.  

    Форми державної власності стають більш різноманітними:  

- загальнодержавна (урядові, центральні структури, центральний банк тощо); 

- територіально-регіональна (комунально-муніципальні служби й інші органи 

місцевого самоврядування);  

- галузева (міністерствай відомства). 

    Розглянемо форми колективної власності. 

• Кооперативна власність — форма колективної,суспільної власності, що будується 

на основі добровільного усуспільнення членами кооперативу належних їм засобів 

виробництва та грошових внесків (паїв). 

 Власність колективного підприємства виникає в тому випадку, коли майно 

державногопідприємства переходить у власність трудового колективу, наприклад 

через викуп орендного майна. Засоби виробництва, вироблена продукція й отримані 

доходи є загальним надбанням його колективу. 

• Корпоративна власність — власність групи осіб, однак умови її формування 

своєрідні. 

Корпорація — це насамперед акціонерне товариство, капітал якого створюється 

акціонерами. Акціонери (як приватні власники частки капіталу) отримують право на 

дохід у вигляді дивідендів на акції.  
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    Існують і змішані форми власності: державно-колективна, державно-приватна, 

приватно-колективна, спільна з використанням іноземного капіталу тощо. 

 

Питання та завдання для контролю знань. 

1. Як в економічній науці відбувався процес еволюції визначення категорії 

"власність"?  

2. Що таке суб'єкт і об'єкт власності?  

3. Назвіть суб'єктів і об'єкти державної власності.  

4. Що таке відносини власності і яка їхня структура?  

  5. Протягом місяця домашнє господарство одержало 2000 грн. заробітної платні, з 

якої виплачено податків і мита на суму 300 грн. Розмір допомоги з догляду за дитиною 

склав 50 грн.; 10 грн. було отримано у вигляді дивідендів і 200 – по проведенню від 

родичів через кордон. На оплату благ і послуг домогосподарство витратило 1800 грн., 

60 грн, - на купівлю цінних паперів, а 100 грн. виявилися невикористаними. 

а) заповніть таблицю; 

Розрахунок бюджету домогосподарства 

Використання Грн. Ресурси Грн. 

    

Усього  Усього  

б) складіть бюджетне рівняння домогосподарства; 

в) покажіть схематично бюджет домашнього господарства,проставивши цифри біля 

стрілок на схемі. ( держава, підприємці, сектор майна, закордон). 

 

Теми рефератів. 

 

1. Специфіка інтелектуальної власності.  

2. Новітні тенденції у розвитку відносин власності та їхні причини.  
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Тема 2.Раціональна економічна поведінка споживача та виробника 

 

Мета: навчитись: 

 визначати, чому споживач є основним суб’єктом економіки та роль, яку виконує 

виробник 

 наводить приклади раціональної та нераціональної поведінки споживача і 

виробника,  відтворюваних та не відтворюваних ресурсів 

 розуміє причини безмежності потреб та обмежень щодо їх задоволення 

 Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Споживач як основний суб’єкт сучасної економіки. Мета споживача та ознаки 

раціональної поведінки споживача 

 Потреби споживача: зміст та класифікації.  

 Споживчі блага та їх структура. Корисність споживчого блага і способи її оцінки. 

Граничне споживче благо і гранична корисність.  

 Закон спадної граничної корисності. 

 Бюджет споживача. 

 Виробник як суб’єкт економіки та мета його діяльності. Раціональний виробник. 

 Прояви обмеженості виробничих ресурсів, відтворювані та невідтворювані 

ресурси.  

 Виробничі можливості. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива 

виробничих можливостей.  

 Альтернативна вартість. 

 Закон спадної продуктивності факторів виробництва 

 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Потреби споживача. Корисність споживчого блага та способи її о ц ін к и 

 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 25 – 41.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

 

Суспільне виробництво функціонує задля реалізації кінцевої мети – задоволення 

потреб людини. 

Потреби — це прояв необхідності отримати певні блага, відчуття нестачі чогось, 

бажання це придбати. 

Ми вже визначали, що кожна людина має економічні та неекономічні потреби. 

Економічні потреби поділяються на потреби споживачів та виробничі потреби.  
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    Виробничі потреби пов’язані з діяльністю будь-якого підприємства (фірми), тому 

це потреби у виробничих ресурсах. Виробничі потреби вивчаються в теорії 

раціональної поведінки фірми. У цій темі ми будемо вивчати потреби споживача 

(англ. consumer). 

    Якщо людина задовольняє свої потреби за допомогою природних 

речовин або явищ, якщо це потребує зусиль власної праці або безкоштовної послуги 

членів сім ї, друзів, то це — неекономічні потреби. Наприклад, у деяких людей існує 

потреба в спілкуванні, у тому, щоб слухати спів лісових птахів, потреба віри в Бога, 

потреба в тому, щоб хтось із членів родини приготував вечерю. 

 Економічні потреби – це ставлення людей до економічних умов життєдіяльності, 

котрі доставляють їм вдоволення, насолоду, втіху, які спонукають людину до 

діяльності, щоб мати їх і володіти ними. 

Розглянемо основні напрямки класифікації економічних потреб 

споживача. 

    Фізіологічні потреби — це потреби в їжі, житлі, одязі тощо (це 

базові, або нагальні потреби людини, оскільки їх задоволення зумовлює можливість 

існування людини як біологічного виду). 

    Соціальні потреби — це потреби людини в духовному розвитку, освіті, підвищенні 

кваліфікації, спілкуванні, у розвитку творчих здібностей, суспільного виробництва, 

грошового обміну, обміні інформацією тощо (це те, що необхідно для розвитку 

здібностей людини в її існуванні як члена суспільства). 

     Потреби можуть бути раціональними й нераціональними (ірраціональними), адже 

вони або сприяють підтриманню життя та розвитку, або ні.  

     Потреби людини залежно від способу задоволення можуть бути  особистими 

(індивідуальними) або груповими (колективними, суспільними). Індивідуальні — коли 

суб’єктом бажань є окрема людина, і реалізація цих бажань залежить від її власної 

діяльності (наприклад, мати свій комп’ютер, велосипед, роликові ковзани, автомобіль 

тощо). 

    Групові (колективні, суспільні) — це потреби, які можна задовольнити тільки 

спільними зусиллями певної групи людей (сім’я, клас, школа, місто, країна). Для 

реалізації групової (колективної, суспільної)потреби обов’язковим є прийняття 

спільного рішення. 

    Існує й інший підхід до класифікації, який характеризує місце кожного типу потреб 

у суспільному розвитку. Найбільш поширеною є ієрархічна класифікація потреб, 

запропонована американським психологом XX ст. Абрахамом Маслоу. 

Безмежність потреб – одне з фундаментальних положень і полягає в тому, що 

потреби є безмежними, а виробничі ресурси, що необхідні для виробництва потреб, є 

обмежені. 
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Ієрархія потреб за А.Маслоу 

По-

треби

самови-

раження

(самореалізація)

Потреби поваги

(визнання, статус,

самоповага)

Соціальні потреби

(почуття духовної близькості,

любов)

Потреби самозбереження (безпека, захищеність)

Фізіологічні потреби (голод, спрага)

 

 

їх набувають конкретної форми економічних інтересів. 

 

 

    Безмежні потреби задовольняються за допомогою благ. Благо — це будь-який засіб, 

що використовують для задоволення потреб. Здатність предмета задовольняти яку-

небудь потребу має бути усвідомлена людиною. Одні блага наявні в майже 

необмежених масштабах (наприклад повітря), інші — в обмеженому обсязі. Останні, як 

ми з вами вже з’ясували, називаються економічними благами. Вони складаються з 

товарів і послуг. 

    Товари — це фізично відчутні предмети: їжа, взуття, автомобілі, будинки тощо.  

    Послуга — це будь-яка дія, у процесі якої споживач отримує можливість 

задовольнити певну потребу, наприклад медичне обслуговування, перукарські чи 

освітянські послуги. Послуга надається людям чи фірмам у формі цілеспрямованої 

корисної дії чи обслуговування. 

    Цінність благ залежить від їхньої рідкості, насамперед від інтенсивності потреби й 

кількості благ, здатних задовольнити цю потребу. При цьому передбачається, що будь-

яка потреба може бути задоволена декількома благами, а будь-яке економічне благо 

може використовуватися для задоволення різних потреб. Тому ми поділяємо товари й 

послуги на взаємозамінні (субститути) і взаємодоповнюючі (комплементи). 

    •     Взаємозамінні блага (субститути). Якщо зростає споживання одного з них, то 

знижується використання іншого. Прикладами є пари продуктів: чай і кава; джинси і 

класичні брюки; шоколадні та карамельні цукерки. 

 Взаємодоповнюючі блага (комплементи). 

Вони супроводжують одне одного, і потребав них одночасно збільшується або в той 

самий час знижується. Прикладами комплементарних товарів є стіл і стілець, 

автомобіль і бензин, ручка й папір, фотоаппарат і фотоплівка, відеомагнітофон і касети 

тощо. 
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      •     Незалежні товари, або самостійні. Потреби в цих речах ніяк не пов’язані між 

собою (наприклад банани і риба, трикотажні вироби і наручний годинник). 

    Звісно, кожна людина має власні потреби, а отже, і бажання придбати на ринку ті 

або інші товари за певною шкалою пріоритетів. Інтенсивність потреби в благах 

визначається поняттям «корисність». 

          Корисність - поняття суто індивідуальне. Те, що для одного споживача може мати 

високу корисність, інший сприймає як антиблаго. Хтось з ранку обов'язково випиває 

чашку кави, інший її взагалі не споживає. 

   Корисність - це суб'єктивне відчуття задоволення від споживання блага. Це 

здатність блага задовольняти ту чи іншу потребу конкретного споживача. Ступінь 

корисності певного блага оцінюється величиною іншого альтернативного блага, якою 

споживач здатний пожертвувати заради отримання обраної кількості блага. Чим більша 

жертва, на яку здатний споживач заради певного набору благ, тим більшу корисність 

становить для нього корисність обраного набору благ. 

   Для аналізу поведінки споживача на ринку необхідно розрізняти загальну 

(сукупну) корисність блага і його граничну корисність. 

   Загальна корисність - це сукупна величина задоволення, яку отримує споживач 

від споживання певної кількості продукту, наприклад 10-ти одиниць блага. Загальна 

корисність збільшується, якщо збільшується кількість благ, що споживається. 

Але зростання загальної корисності уповільнюється внаслідок зменшення граничної 

корисності. 

  Гранична (маржинальна) корисність блага - це корисність останньої одиниці    

наявного блага, яка задовольняє найменш значущу потребу споживача. 

  Гранична корисність одиниці блага - та корисність, яку отримує споживач при 

споживанні додаткової одиниці блага, тобто це додаткове задоволення, яке споживач 

отримує від додаткової одиниці цього блага. (Іншими словами граничну корисність ще 

можна визначити, як приріст загальної корисності). 

   Корисність є суб'єктивною характеристикою, і те, що корисне для однієї людини, 

може бути абсолютно нецікавим для іншої. Виходячи з високої міри суб'єктивності 

оцінки корисності, її дуже важко виміряти кількісно. 

    Економісти домовились вимірювати корисність в "ютілях" (utility англ. - 

корисність). Далі будемо використовувати такі символи для характеристики величин 

корисності: 

МU — гранична корисність; 

ТU - загальна корисність. 

   Чим більше споживання деякого блага, тим менший приріст загальної 

корисності, отримуваний від одиничного приросту споживання цього блага.  

    Вперше цей принцип був сформульований німецьким економістом Г. Госсеном в 

1854р. Це і є закон спадної граничної корисності.( І закон Госсена) 
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    Закон спадної граничної корисності можна сформулювати ще наступним  чином: 

гранична корисність будь-якого блага зменшується із збільшенням наявного запасу 

блага. Як результат, споживач погоджується придбати кожну наступну одиницю блага 

за  нижчою ціною, кожну наступну одиницю він оцінює для себе дешевше. 

     Кожен споживач прагне максимізувати свій добробут, максимізуючи при цьому 

загальну корисність. 

Максимізація корисності споживача за умов обмеженого бюджету, 

наступає тоді, коли остання витрачена грошова одиниця на придбання 

того чи іншого блага приносить однакову граничну корисність. (ІІ закон 

Госсена). 

 
   

  
 = 

   

  
 
   

  
 

 

   де МUА - гранична корисність блага А; 

  МUв - гранична корисність блага В; 

РА - ціна товару А; 

РB - ціна товару В; 

МUN - гранична корисність блага N; 

РN - ціна одиниці блага N. 

 

Питання та завдання для контролю знань. 

 

1.          Поясніть характер походження потреб. Які фактори впливають на їхній 

зміст?  

2. Що таке первинні потреби, яке значення вони мають у житті людини?  

3. Які ще види потреб вам відомі?  

4. Сформулюйте сутність закону зростання потреб.  

5.  Гранична корисність товару Х для споживача дорівнює 60 – 5Х, а гранична 

корисність товару Y дорівнює 48 – 12Y. Споживач витрачає 380 грн, PX = 50 грн, PY = 

40 грн. Обчисліть оптимальний споживчий кошик. 

Підказка: 

1)Максимізація корисності споживача за умов обмеженого бюджету, наступає 

тоді, коли остання витрачена грошова одиниця на  придбання того чи іншого 

блага приносить однакову граничну корисність. (ІІ закон Госсена). 

 
  х

 х
 = 
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 де МUх - гранична корисність блага А; 

  МUу - гранична корисність блага В; 

Рх - ціна товару А; 

Ру - ціна товару В; 

МUn - гранична корисність блага N; 

Рn - ціна одиниці блага N. 

 

2)Рівняння бюджетної лінії має такий вигляд: 

I = PX · QX + PY · QY, 

де I — дохід споживача; 

PX — ціна за одиницю блага X; 

PY — ціна за одиницю блага Y; 

QX — кількість одиниць блага X; 

QY — кількість одиниць блага Y. 

 

Оптимальний кількість двох товарів можна розрахувати розвязпвши систему з цих 

двох рівнянь  

 

Теми рефератів. 

 

1. Первинні потреби та їх значення  у житті людини.  

2. Погляди видатних вчених-економістів на проблему безмежності людських 

потреб в умова обмеженності економіних ресурсів.  
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Тема 8. Державне регулювання економіки 

Мета: навчитись: 

 розуміти об’єктивні причини державного регулювання економіки 

 визначати роль податків, трансфертів та державних інвестицій, причини 

незбалансованого бюджету 

 наводити приклади суспільних благ, створюваних державою 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки. 

 Цілі державного регулювання: економічне зростання, зайнятість, стабільність 

цін, конкурентоспроможність національної економіки. 

 Інструменти фінансового регулювання: податки, видатки уряду та державний 

бюджет. 

 Інструменти грошового регулювання: емісія  грошей, режими формування 

валютного курсу. 

 Інструменти регулювання у соціальній сфері: перерозподіл доходів, соціальні 

пільги, допомоги, гарантії для громадян.  

 Суспільних блага: ознаки та необхідність державного регулювання обсягу. 

 Підтримка конкуренції та антимонопольне регулювання. 

 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Грошово-кредитна політика 

 

 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 142 – 158.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

Величезний вплив на ефективність національної економіки має грошово-

кредитна політика. 

Грошово-кредитна, або монетарна, політика — це комплекс взаємопов’язаних, 

скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо 

регулювання грошового обігу, які здійснює держава через центральний банк. 

Вона має внутрішньо єдину інституційну основу — грошовий ринок та 

банківську систему — і являє собою організаційно оформлений регулятивний механізм 
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із власними специфічними цілями, інструментами та роллю в економічному 

регулюванні. 

Об’єктами монетарної політики є пропозиція (маса) грошей, ставка відсотка, 

валютний курс, швидкість обігу грошей тощо. Залежно від економічної ситуації в 

країні об’єктом монетарного регулювання може бути обрано один із них або навіть 

кілька одночасно. 

Успішне грошово-кредитне регулювання ринкової економіки можливе за 

наявності в країні відповідної інституційної основи, складовими якої є банківська 

система та грошовий ринок. 

В Україні функціонує дворівнева банківська система, за якої одному з банків 

надається статус центрального з монопольним правом емісії грошей, а іншим — 

комерційним банкам — можливість забезпечення попиту економічних суб’єктів на 

позичкові кошти. 

Головним суб’єктом грошово-кредитної політики є центральний банк, який в 

Україні має назву Національного банку. Крім нього, у виробленні грошово-кредитної 

політики беруть участь інші органи державного регулювання економіки — 

Міністерство фінансів, Міністерство економіки, безпосередньо уряд, Верховна Рада. 

Органи виконавчої та законодавчої влади визначають основні макроекономічні 

показники, які є орієнтирами для формування цілей грошово-кредитної політики (обсяг 

ВВП, розмір бюджетного дефіциту, платіжний і торговельний баланси, рівень 

зайнятості тощо).  

Серед багатьох функцій центрального банку можна виділити основні, які 

забезпечують виконання головного завдання центрального банку — збереження 

стабільності національної грошової одиниці, і додаткові, що сприяють розв’язанню 

цього завдання. 

Політика стійкої грошової одиниці й надалі повинна бути визначальним 

чинником зміцнення позицій національного ринку, його інвестиційної привабливості, 

ефективним способом підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

товаровиробника й модернізації економіки, головною гарантією припинення відпливу 

капіталу, зростання реальних доходів населення. 
 

Питання та завдання для контролю знань. 

 

1.         Розрахуйте, яка сума грошей була вилучена з обігу на протязі року, якщо 

загальна вартість проданих за рік товарів та послуг склала 120 млн. грн., середня 

швидкість обігу грошей дорівнювала 8, а на початку року в обігу знаходилося 18 млн. 

грн. 

2.      Визначте швидкість обігу грошей, якщо кількість грошей в обігу становить 

5млн. грн.; рівень середньої ціни - 1,5; сукупний випуск продукції — 8 млн. фізичних 
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одиниць. Як зміниться швидкість обігу грошей, якщо кількість грошей зменшиться у 2 

рази? 

 

Використовуємо формулу Фішера 

V

PQ
M




,
 де М — кількість грошей або їх пропонування; Q — фізичний обсяг 

товарів і послуг; Р — середня ціна, за якою продається кожен товар; V — швидкість 

обігу грошей протягом року. 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Світова економіка 

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між 

країнами 

Мета: навчитись: 

 знати, в яких формах існують міжнародні економічні відносини 

 наводити приклади країн, що належать до певних груп у системі світового 

господарства 

 розрізняти групи країн, що формують світове господарство, торговий та 

платіжний баланс країни 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Сучасне світове господарство: визначальні риси. Групи країн, що формують 

світове господарство.  

 Міжнародні економічні відносини. 

 Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми. Торговий баланс 

країни. 

 Міжнародні торгівельні організації. Переваги членства в СОТ. 

 Механізми встановлення валютних курсів. Міжнародні організації валютного 

регулювання 

 Форми міжнародних грошей. 

 Європейська валютна система у ХХІ ст..  

 СДР та Євро. 
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 Валютні курси та умови зовнішньої торгівлі   

 Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне 

інвестування.  

 Діяльність міжнародних фінансово – кредитних організацій у забезпеченні 

міжнародного руху капіталу 

 Платіжний баланс країни.  

Питання на самостійне опрацювання 

  

1. Форми міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни 

 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 160 – 176.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

Важлива роль у формуванні й диверсифікації міжнародного виробництва 

належить спільним підприємствам та вільним економічним зонам. Спільні 

підприємства створюються в таких формах: акціонерні товариства, товариства з 

обмеженою відповідальністю, командитні товариства, холдинги тощо. Вони 

характеризуються трьома визначальними ознаками: спільним майном, спільним 

управлінням та спільним розподілом прибутку й ринків. Сфера діяльності спільних 

підприємств містить у собі передвиробничу стадію (науково-дослідні та проектно- 

конструкторські роботи, інформаційні послуги), процес виробництва товарів, збут і 

післяпродажне обслуговування, співробітництво в галузі фінансів, страхової справи, 

транспорту, туризму тощо. Різке зростання кількості спільних підприємств 

спостерігається останнім часом у країнах Східної Європи, Китаї. ТНК також 

здійснюють свою діяльність у формі спільних підприємств. Винятково сприятливі 

умови для розвитку міжнародного виробництва створюються у вільних економічних 

зонах. Розрізняють безмитні зони, або зони вільної торгівлі, експортні промислові 

зони, парки технологічного розвитку, зони страхових і банківських послуг, імпортно- 

промислові зони.  

Важливим різновидом інтернаціонального виробництва є міжнародна 

інвестиційна діяльність. Розрізняють дві головні форми міжнародних інвестицій — 

портфельні та прямі. 

Портфельні інвестиції — це суто фінансові активи у вигляді облігацій та акцій, 

які деномінуються в національну валюту.  

Більш поширені в наш час прямі інвестиції, які є реальними 

капіталовкладеннями в підприємства, землю або ж здійснюються за допомогою 
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експортних інвестиційних товарів або передачі технологій, досвіду управління, коли 

інвестор зберігає контроль над інвестованим капіталом.  

Однією з форм руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних 

відносин є міжнародний кредит. Рух цієї форми капіталу пов’язаний із наданням 

суб’єктам світового ринку валютних та кредитних ресурсів на умовах повернення, 

визначення строків, на які кредити надані, та виплати відповідної винагороди за 

позичку у формі відсотка. 

Розвиток економічного співробітництва, валютних та фінансових відносин між 

державами зумовив появу міжнародних фінансово-кредитних організацій, які 

регулюють ці відносини і сприяють стабілізації світової економіки. Міжнародні 

фінансово-кредитні організації створені на основі міжнародних угод. Провідне місце 

серед них належить Міжнародному валютному фонду, Світовому банку, 

Європейському банку реконструкції та розвитку та ін. 

Платіжний баланс — це систематизований запис усіх економічних угод між 

резидентами країни (домашніми господарствами, фірмами й урядом) та зовнішнім 

світом протягом певного періоду часу (зазвичай року). 

Макроекономічне призначення платіжного балансу полягає в тому, щоб у 

лаконічній формі показати стан міжнародних економічних відносин країни з її 

закордонними партнерами як індикатора вибору кредитно-грошової, валютної, 

податково-бюджетної, зовнішньоторговельної політики й управління державною 

заборгованістю. Платіжний баланс складається в національній або іноземній валюті, 

наприклад у доларах США.  

Будь-яка угода має дві сторони, і тому в платіжному балансі реалізується 

принцип подвійного запису. Суть цього принципу полягає в тому, що кожна операція 

має два записи. Один із них реєструється як кредит зі знаком «+», а другий — як дебет 

зі знаком «-». 

Кредит — це відплив вартостей, за яким має відбутися їх компенсація, тобто 

приплив до певної країни. Тут відображається потік цінностей із країни, за які її 

резиденти згодом отримують платежі в іноземній валюті. 

Дебет — це приплив вартостей до певної країни, за які її резиденти повинні 

згодом платити, можливо, готівкою, тобто витрачати іноземну валюту. 

За визначенням загальна сума дебету має дорівнювати загальній сумі кредиту 

платіжного балан  

Рахунок поточних операцій містить у собі експорт товарів і послуг (зі знаком « + 

»), імпорт товарів і послуг (зі знаком «-»), чисті доходи від інвестицій і чисті 

трансферти. 

Товарний експорт (і всі експортоподібні операції) ураховуються зі знаком « + » і 

виступають як кредит, оскільки створюють запаси іноземної валюти в національних 

банках. 
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Імпорт товарів (і всі імпортоподібні операції) ураховуються у графі «Дебет» зі 

знаком «-», оскільки вони скорочують запаси іноземної валюти в країні. 

Сальдо торговельного балансу — це різниця між експортом та імпортом: 

Хп = Х – М , 

де Хп  — чистий експорт; X — експорт; М — імпорт, або: 

Хп  = Y - (C + І + G), 

де Y — ВВП; (С + І + G) — частина ВВП, реалізована вітчизняним домашнім 

господарствам, фірмам та уряду певної країни.  

Додатне сальдо торговельного балансу існує тоді, коли вартість експорту (сума 

надходжень) більша за вартість імпорту (сума витрат), якщо навпаки — сальдо буде 

від’ємним. 

 

Питання та завдання для контролю знань. 

Використовуючи інформацію Інтернет ресурсів, зясувати: 

1. Що таке дефолт? Чому його оголошують? 

2. Дефолт та банкрутство — синоніми? 

3. Які наслідки дефолту? 

4. Хто оголошує дефолт? Президент? 

5. Ми оголосили дефолт. Можемо не виплачувати борги? 

6. Чи є якісь позитивні наслідки дефолту? 

7. Як це відіб’ється на різних верствах населення? 

8. Як можна підтримати країну, якщо вона на порозі дефолту? 

 

Теми рефератів. 

 

1. Дефолт: причини та чим він загрожує національній економіці. 

2. Відносини України з МВФ та іншими міжнародними фінансово-

кредитними організаціями.  

3. Потенціал участі України в міжнародному науково-технічному 

співробітництві 
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Тема 10. Переваги та загрози глобалізації 

Мета: навчитись: 

 розуміти об’єктивну причинність глобалізації 

 наводити приклади загроз глобалізації  

 наводити приклади країн, що належать до певних груп у системі світового 

господарства 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Зміст глобалізації та її основні причини. 

 Позитивні наслідки глобалізації: прискорення економічного розвитку, 

поширення знань та сучасних технологій 

 Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення: вичерпання 

ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами 

 Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації  

 Основні загрози глобалізації: втрата керованості національних економік, 

панування міжнародних монополій 

 Способи протидії загрозам глобалізації 

 

Питання на самостійне опрацювання 

  

 

1. Основні проблеми глобалізації. Україна у світовому глобалізованому середовищі 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 178 – 181.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

Глобальні проблеми — проблеми, пов’язані з природно- антропогенними 

явищами, що виникли в процесі розвитку сучасної цивілізації й мають 

загальнопланетарний характер як за своїми масштабами та значенням, так і за 

способами розв’язання 

          Класифікація глобальних проблем: 

1) Проблеми взаємодії природи й суспільства (забезпечення людства сировиною, 

енергією, продовольством, збереження навколишнього природного середовища, 

раціональне використання ресурсів Світового океану, мирне освоєння космічного 

простору тощо). 



23 
 

2) Проблеми суспільних взаємовідносин (відвернення світової термоядерної війни та 

забезпечення миру, подолання економічної відсталості частини регіонів та країн світу; 

недопущення регіональних та міжнародних конфліктів; роззброєння і конверсія тощо). 

3) Проблеми розвитку людини та забезпечення її майбутнього (пристосування людини 

до умов природного і соціального середовища, що змінюється під впливом НТП, 

подолання епідемій, тяжких захворювань (СНІДу, наркоманії тощо), боротьба з 

міжнародною злочинністю, наркобізнесом, тероризмом, проблеми демократизації та 

охорони прав людини тощо). 

     У сучасному глобалізованому світі розвиток країн залежить від максимального 

використання інформаційних, інтелектуальних ресурсів та наявного науково-

технічного потенціалу. Тому стратегія розвитку України та її експортного потенціалу 

має бути пов’язана з модернізацією виробництва, реалізацією інформаційно-

інноваційної моделі розвитку. 

 

Теми рефератів. 

1. Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення 

2. Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації  

3. Основні загрози глобалізації 

4. Способи протидії загрозам глобалізації. 

5. Україна у світовому глобалізованому середовищі 
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РЕКОМЕНДОВАНІ РЕСУРСИ 

Базова: 

1. Економіка. 11 клас . Рівень стандарту. Академічний рівень / Крупська Л.П., 

Тимченко І.Є., Чорна Т.І. –Харків: ТОВ Видавництво «Ранок», 2011. - 192 с. 

2. Економічна теорія. Політекономія: підруч. / за ред. В. Д. Базилевича. – 8-е 

вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2012. – 702 с.  

3. Економічна теорія: підруч. / за ред. В. М. Тарасевича. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 784 с. 

4. І.Ф. Радіонова, І.С.Кравченко, В.В.Радченко. Загальна економіка: 

Підручник для 10 (11) класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. За 

ред. І.Ф.Радіонової. - 6-те вид., доповнене, перероблене, виправлене. -Кам'янець-

Подільський: «Аксіома» 2008.- 395 с. 

Допоміжна: 

1. Білецька, Л.В. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, 

макроекономіка : підруч. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – К. : ЦУЛ, 

2009. – 688 с. 

2. Гальчинський А., Єщенко П. Економічна теорія. – Вища школа, 2007. – 

503 с. 

3. Латер Ю.С., Ящишина І.В. Методичний посібник до „Робочого зошита із 

загальної економіки".  - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. 

4. Моя економіка: Підруч. для уч. 8-9-х, 10-х кл. / Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, 

І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. – К.: «А.П.Н.», 2008. – 320 с. 

5. Основи економіки: Навч. посібник / БєляєвО.О., БебелоА.С., Бортнікова 

Л.П. та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с. 

6. Селезньов, В.В. Основи ринкової економіки. навч. посібн. / 

В. В. Селезньов. – К. : А.С.К., 2008. – 688 с. 

7. Чухно, А.А. Сучасні економічні теорії: підруч. / А. А. Чухно, 

П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К.: Знання, 2007. – 870 с. 

Інтернет – ресурси: 

1. Кабінет міністрів України - www.kmu.gov.ua  

2. Верховна Рада України - www.rada.gov.ua 

3. www.google.com.ua  

4. www.rambler.ru  

5. www.meta-ukraine.com  

6. www.economix.com.ua  

7. Національний банк України – www.bank.gov.ua  

8. Державний комітет статистики – www.ukrstat.gov.ua  

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rambler.ru/
http://www.meta-ukraine.com/
http://www.economix.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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