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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Методичні вказівки розроблені для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 

«Економіка». 

Метою вивчення дисципліни «Політична економія» є формування у студентів 

професійних компетентностей шляхом засвоєння  інтегрованих  знань про економічні 

відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання 

обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних 

суспільно-економічних формаціях. 

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 

навчального матеріалу в позааудиторний час. 
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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: 
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- опитування на практичних заняттях та індивідуальних консультаціях; 

- 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 Тема 3.2. Організація підприємницької діяльності та 

основні показники діяльності підприємства 

2 

2 

 

Тема 3.3. Організація фінансової діяльності 

підприємства  

2 

3 Тема 4.2. Безробіття як наслідок порушення 

макроекономічної рівноваги 

2 

4 Тема 4.3. Інфляція як макроекономічне явище  2 

5 Тема 4.4. Роль уряду у регулюванні національної 

економіки  

2 

6 Тема 4.5. Державні фінанси національної економіки. 

Державний бюджет 

2 

7 Тема 4.6. Грошово-кредитне регулювання економіки. 

Стійкість національних грошей  

2 

8 Тема 5.2. Світова торгівля та міжнародна валютна 

система  

2 

9 Тема 5.3. Міжнародна міграція робочої сили  2 

10 Тема 5.4. Міжнародний рух капіталів. Участь  у 

міжнародних фінансово – кредитних організаціях та науково 

– технічному співробітництві  

2 

 Всього 20 
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Тема 3.2. Організація підприємницької діяльності та основні показники 

діяльності підприємства  

Мета: навчитись: 

 розумти закон зв’язку між обсягами виробництва та витратами підприємства на 

створення одиниці продукту,  структуру витрат виробництва та чинники, що 

впливають на підприємницький дохід;  

 формулюти закон максимізації прибутку (мінімізації витрат), 

 визначати  категорії «виробнича функція», «витрати», «валовий дохід», 

«прибуток», «рентабельність», 

 наводити приклади усіх видів витрат підприємства, 

 розрізняти бухгалтерський та економічний прибуток, явні та неявні, загальні та 

граничні витрати 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Виробнича функція: економічний зміст та графічна інтерпретація. Виробничі 

технології, ефект від масштабу і виробничі можливості підприємства.  

 Основні види витрат підприємства. 

 Явні та неявні витрати. Постійні, змінні, загальні, граничні витрати. Графічна 

ілюстрація динаміки витрат. 

 Основні елементи витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, 

відрахування на соціальні заходи, амортизація. Собівартість виробництва 

одиниці товару. 

 Зв’язок доходів підприємця та витрат. Валовий доход (загальний виторг). 

Нормальний прибуток. Бухгалтерський та економічний прибуток. 

Рентабельність. 

 Визначення оптимального обсягу виробництва. Максимізація прибутку 

підприємства. Закон максимізації прибутку (мінімізації витрат). 

 Альтернативні способи збільшення прибутку підприємства. 

 Аналіз показників діяльності підприємств в Україні. 

 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Визначення обсягу виробництва методом порівняння загального доходу (ТR) та 

загальних витрат(ТС) 

2. Визначення обсягу виробництва методом порівняння граничного доходу (МR) та 

граничних витрат (МС) 

Час: 2 год. 
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Джерела інформації: (1) с. 28 – 56.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

Орієнтуючись при прийнятті економічних рішень на мінімально можливий рівень 

витрат, будь-яка фірма розглядає цю задачу не як самоціль, а як засіб вирішення більш 

загального завдання - максимізації прибутку фірми. Ця мета є головною для неї. 

Прагнення до максимізації прибутку не тільки в короткостроковому, але й 

довгостроковому періоді дозволяє раціонально розподіляти ресурси, забезпечує високу 

ефективність та створює необхідні умови для успіху в реалізації обраних цілей. 

Максимізація прибутку для фірми означає пошук шляхів отримання найбільшої 

різниці між загальним доходом та загальними витратами: 

П =TR – TC = (P - ATC) х Q → max , 

де П - прибуток; 

ТR - загальний доход; 

ТС - загальні витрати; 

Р - ціна; 

АТС - загальні середні витрати; 

Q - обсяг продукції. 

Якщо загальний дохід (виторг) дорівнює економічним витратам, то економічний 

прибуток дорівнюватиме нулю. Ситуація, за якої економічний прибуток відсутній, 

тобто коли загальний дохід дорівнює загальним витратам (ТR = ТСек), має назву 

беззбитковості.  

За рахунок загальної виручки від реалізації товару фірма покриває як явні, так і 

неявні витрати і отримує нормальний прибуток. 

Якщо загальний дохід перевищує економічні витрати, то фірма отримує 

позитивний економічний прибуток, тобто прибуток понад нормальний прибуток. 

Наявність у фірми позитивного економічного прибутку свідчить про найбільш 

ефективне використання фірмою своїх ресурсів порівняно з іншими альтернативами. 

Коли економічні витрати перевищують загальну виручку, фірма має збитки, 

тобто отримує негативний економічний прибуток. 

Один з основних показників діяльності фірми - це її дохід. Відповідно до видів 

витрат фірми її дохід виступає як загальний, середній та граничний дохід. 

Загальний (сукупний, валовий) дохід (виторг) - це сума коштів, яку одержала 

фірма від реалізації продукції за певний час. Він дорівнює ціні (Р) проданого товару, 

помножений на обсяг продажу (Q): 

TR = P х Q , 
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де ТR - загальний дохід. 

Середній дохід (АR) - це загальний дохід фірми в розрахунку на одиницю 

продукції: 

AR = TR : Q . 

 

 

Зі зміною обсягу виробництва величини загального доходу та сукупних витрат 

змінюються по-різному, а отже, величина прибутку підприємства залежить від обсягу 

випуску продукції. Саме тому підприємства намагаються встановити такий обсяг 

виробництва і реалізації продукції, за якого забезпечується найбільший прибуток. 

З цією метою обчислюється граничний дохід (МR), тобто приріст загального 

виторгу підприємства в результаті збільшення випуску продукції на одну додаткову 

одиницю: 

MR = ΔTR : ΔQ. 

Показник граничного доходу демонструє можливості окупності кожної 

додаткової одиниці виробленої продукції, і тому він у поєднанні з граничними 

витратами (МС) виступає вартісним орієнтиром можливостей розширення 

виробництва. 

Зауважимо, що оскільки бухгалтери ігнорують неявні витрати, тому 

бухгалтерський прибуток перевищує економічний прибуток. Але, з точки зору 

економіста, бізнес є прибутковим тільки в тих випадках, коли сукупний дохід покриває 

усі витрати втрачених можливостей, як явні, так і неявні. 

Раціональна фірма співставляє загальний доход, отриманий від продажуьпевного 

обсягу продукції на ринку, та загальні витрати на її виробництво. Величина 

економічного прибутку виступає орієнтиром при прийнятті рішень щодо доцільності 

діяльності певної фірми на даному ринку (в даній галузі бізнесу). 

Головною вимогою максимізації прибутку виступає прибутковість (окупність) 

кожної одиниці продукції. 

Якщо випуск і реалізація продукції будуть збільшуватися, то за незмінної ціни (Р) 

і загальний дохід, і загальні витрати будуть зростати: дохід зростатиме завдяки 

збільшенню обсягу продажу, а витрати будуть збільшуватись в силу дії закону спадної 

віддачі. 

Прибуток буде мати місце доти, доки зростання загального доходу буде 

перевищувати зростання загальних витрат, а його розміри будуть залежати від 

співвідношення цих величин. 
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Для вирішення проблеми максимізації прибутку важливо враховувати не тільки 

загальні, але й граничні значення цих показників, тобто граничного доходу та 

граничних витрат. 

Треба зазначити, що виробництво кожної додаткової одиниці продукції збільшує 

загальні витрати на величину граничних витрат, і одночасно зростає загальний дохід на 

величину граничного доходу. 

Доти, доки граничний дохід більше граничних витрат, загальний прибуток фірми 

збільшується. Це означає, що критерій максимізації прибутку ще не досягається і фірма 

повинна збільшувати обсяг виробництва. 

Припустимо, що при збільшенні випуску продукції на одну одиницю фірма 

отримує додатковий дохід, який перевищує її додаткові витрати (тобто МR > МС). 

Різниця між МR та МС являє собою таку величину, яка має назву граничного 

прибутку (МП): MП = MR – MC > 0 

Граничний прибуток вимірюється як прирощення прибутку при зміні випуску 

продукції на одну додаткову одиницю:MП = ΔП / ΔQ . 

Якщо показник MП буде позитивним, це буде свідчити, що кожна додаткова 

одиниця випуску збільшує загальний обсяг прибутку на певну величину. 

Фірмі вигідно збільшувати випуск доти, доки граничний прибуток не стане 

нульовим, тобто МR = МС. Загальний прибуток при цьому обсягу випуску досягне 

свого максимуму. 

Якщо при збільшенні випуску на одну додаткову одиницю виявиться, що 

додаткові витрати фірми перевищують її додаткові доходи, тобто МС > МR, то 

граничний прибуток стане від'ємним: MП = МR – МС < 0 . 

В цьому випадку фірма може збільшити свій прибуток, скорочуючи рівень 

випуску продукції до рівня, при якому МR = МС. 

Отже, можна сформулювати правило максимізації прибутку: 

Фірма буде збільшувати випуск до того моменту, поки додаткові витрати на 

виробництво додаткової продукції не зрівняються з граничним доходом від її продажу. 

Це має назву правила МС = МR, або МR = МС. 

Ціна (Р) та випуск (Q), які відповідають цій умові, є оптимальними. 

Дійсно, при випуску більше або менше оптимального, будь-яка фірма 

недоотримає прибуток і не досягає максимуму прибутку. 

Аналіз з позиції максимізації прибутку дозволяє визначити не тільки найбільш 

привабливі варіанти випуску продукції, але вирішити питання про те, до яких пір 

втримуватися на ринку із своєю продукцією. В цій ситуації вирішальним критерієм є 

мінімізація втрат, які буде мати фірма, наприклад, коли зменшується ринкова ціна на 

продукцію фірми або підвищуються ціни на економічні ресурси. 
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Якщо фірма отримує доход, який покриває хоча б змінні витрати, фірма 

продовжує своє існування і залишається на ринку, керуючись правилом МR= МС, для 

знаходження обсягу виробництва, який мінімізує збитки. 

Якщо фірма не в змозі покривати за рахунок отриманого доходу змінні витрати, то 

фірмі треба буде закритися, навіть в тому випадку, коли фірма матиме змогу покривати 

свої постійні витрати. 

Показником мінімізації витрат є різниця між ціною та середніми змінними 

витратами (Р - АVС). 

Якщо продажна ціна буде меншою ніж середні змінні витрати (Р < АVС), то фірма 

повинна закритися. 

Отже, критичною точкою, після якої фірма припиняє свою діяльність, є рівність: 

Р = АVС . 

Нарешті, критерій максимізації прибутку фірми може застосовуватися для 

визначення вигідного і вже існуючого виробництва, так і для прийняття рішень щодо 

привабливості нових підприємств та проектів. В цих ситуаціях фірма порівнює 

очікуваний додатковий прибуток від проекту і очікувані додаткові витрати. Якщо 

додатковий прибуток більше нуля, то проект можна прийняти, якщо він менше або 

дорівнює нулю, то такий проект відхиляється. 

Питання та завдання для контролю знань. 

1. Що є показником мінімізації витрат? 

2. Що є критичною точкою, після якої фірма припиняє свою діяльність? 

3. Як наиваєтьс ситуація, за якої економічний прибуток відсутній, тобто коли 

загальний дохід дорівнює загальним витратам? 

4. Який показник необхідно рохззрахувати, щоб з його допомогою визначити  обсяг 

виробництва і реалізації продукції, за якого забезпечується найбільший прибуток? 

5. Підприємство має постійні витрати в розмірі 3900 грн. Ринкова ціна одиниці 

товару складає 2000 грн. Заповніть таблицю та визначте, який обсяг виробництва 

повинна мати фабрика, щоб отримувати максимальний прибуток. 

Q FC VС ТС АFС АVC АТС МС TR Прибуток 

5     1200     

6     1160     

7     1100     

8     1180     

9     1340     

10     1420     

 

6. Розрахуйте  дані середніх витрат для конкурентної фірми. 
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Q AFC AVC ATC MC 

0     

1 30 10  10 

2    8 

3    6 

4    8 

5    14 

6    22 

7    26 

Чи буде дана фірма виробляти продукцію у довгостроковому періоді за ціною: 20 

грн; 15грн; 7грн.? Чому? Якщо вона вироблятиме, яким буде обсяг виробництва, 

максимальний прибуток чи мінімальний збиток?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. Організація фінансової діяльності підприємства  

 

Мета: навчитись: 

 пояснювати, що діяльність підприємства забезпечується не лише 

матеріальними, а й фінансовими ресурсами; 

 розуміти зміст основних статей балансу підприємства та звіту про фінансові 

результати,  

 визначати які переваги може мати підприємство від відносин з банками та 

страховими компаніями, 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Фінансування підприємства. Джерела внутрішніх та зовнішніх фінансових 

ресурсів підприємства. 

 Баланс підприємства як джерело інформації про фінансові ресурси та майно 

підприємства. Зміст основних статей балансу. 
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 Звіт про фінансові результати як джерело інформації про успішність діяльності 

підприємства. 

 Оцінка фінансових результатів підприємства: прибутковість та рентабельність.  

 Взаємозв’язки підприємств та банків. Умови та порядок надання підприємству 

банківської позики. Явище застави. 

 Обґрунтування економічної доцільності банківської позики. 

 Сподіваний прибуток та ризик у діяльності підприємця.  

 Мінімізація ризику і страхування. Види ризиків підприємства. 

 Відносини між страховою компанією (страховиком) та підприємством 

(страхувальником). Страховий договір, страховий внесок та страхове 

відшкодування. 

 Підприємство як емітент (продавець) на фондовому ринку. Переваги та 

обмеження випуску акцій і облігацій для підприємства – емітента. 

 Підприємство як покупець на фондовому ринку. Формування портфелю цінних 

паперів. 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Мінімізація ризику в діяльності підприємства і страхування 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 57 – 78.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

Ризик — це можливість виникнення несприятливих ситуацій під час реалізації 

господарських планів і виконання фінансових рішень підприємства. Підприємець у 

своїй діяльності стикається з різними видами ризику: виробничими, комерційними, 

фінансовими, інвестиційними і ринковими. 

Виробничий ризик пов’язаний із виробництвом і реалізацією продукції (робіт, 

послуг), здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності. Цей вид ризику найбільш 

чутливий до втрат праці, браку, дефектності виробів, невиконання господарських 

договорів, причиною яких часто є неплатоспроможність партнерів, відмова партнера 

від укладання договору після завершення переговорів, укладення договорів із 

неплатоспроможними партнерами або часткове невиконання партнерами договірних 

зобов’язань. 

Виробничі ризики виникають також у зв’язку зі змінами кон’юнктури ринку і 

посиленням конкуренції, непродуманою маркетинговою політикою фірми. Так, 

неправильний вибір ринку збуту, неточна інформація про конкурентів і споживачів, 

витік секретної комерційної інформації, недобросовісність конкурентів, що 
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використовують недозволені методи, — усе це може негативно позначитися на 

діяльності підприємства. 

Крім того, підприємці несуть виробничі ризики у зв’язку зі збільшенням цін на 

ресурси, що призводить до непередбачених витрат та їх зростання. Попередити цей вид 

ризику можливо на підставі ретельного аналізу і прогнозування цін на ринку ресурсів, 

але зовсім виключити його неможливо, так само як неможливо уникнути й ризику 

втрати майна підприємства від стихійних лих (пожежі, повені, землетруси тощо), 

аварійних ситуацій на виробництві й розкрадання майна. У зв’язку з цим підприємці 

вживають заходів, щоб максимально зменшити ризик їх виникнення, страхують майно, 

установлюють сувору майнову відповідальність та охорону території підприємства.  

Комерційний ризик виникає в процесі реалізації закуплених підприємцем 

товарів, а також у зв’язку з їх транспортуванням. Підприємці стикаються з можливим 

підвищенням ціни товарів, які закуповуються, зниженням ціни, за якою реалізується 

продукція, утратою товару тощо. 

Фінансовий ризик може виникнути при здійсненні фінансового підприємництва 

або фінансових (грошових) угод. Разом із чинниками, які характерні для всіх видів 

діяльності підприємця, у цій сфері можливі й такі несприятливі ситуації, як 

неплатоспроможність однієї зі сторін фінансової угоди, уведення обмеження на 

валютно-грошові операції, несприятлива монетарна політика центрального банку 

тощо. 

Причиною інвестиційного ризику може бути знецінення інвестиційного 

портфеля, який складається з власних і придбаних цінних паперів. 

Ринковий ризик пов’язаний із можливими коливаннями ринкових відсотків за 

кредитами, національної валюти або зарубіжних курсів валют, а можливо, і з тим, і з 

іншим одночасно. 

Звичайно, підприємці намагаються в будь-який спосіб мінімізувати саму 

можливість виникнення ризику та втрат від нього в господарській діяльності, оскільки 

втрати від ризику можуть бути різними: матеріальними, трудовими, фінансовими, 

утрати часу. Особливу групу втрат становлять втрати від дії непередбачених чинників 

політичного характеру. Вони вносять неочікува- ні результати в господарську 

діяльність підприємця, порушують ритм виробництва, знижують прибуток. 

Одним із важливих способів мінімізації ризику і невизначеності в 

підприємницькій діяльності, які використовують підприємці, є страхування ризику. 

Страхування ризику — це передача відповідальності за певні ризики страховій 

компанії. 

Страхування підприємницьких ризиків в Україні здійснюють страхові компанії 

різних організаційно-правових форм, таких як акціонерні, командитні або товариства з 
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додатковою відповідальністю. Сутність страхового захисту підприємницької діяльності 

згідно із Законом України «Про страхування» полягає в нагромадженні й витрачанні 

грошових та інших ресурсів для здійснення заходів щодо запобігання, подолання або 

зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування пов’язаних із ними втрат. 

Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових 

інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових 

випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством. 

Страхова компанія укладає страховий договір із підприємством, який є 

письмовою угодою між підприємством і страховиком, згідно з якою страховик бере на 

себе зобов’язання в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату 

підприємству або іншій особі, визначеній у договорі страхування, а підприємство 

зобов’язується сплачувати страхові внески у визначені строки та виконувати інші 

умови договору. 

Страхові компанії для виконання своїх зобов’язань формують грошові фонди 

шляхом акумулювання сплачених фізичними та юридичними особами страхових 

внесків. За рахунок них страхова компанія здійснює страхове відшкодування, яке не 

може перевищувати розміру прямих збитків, яких зазнав страхувальник, та 

обмежується страховою сумою. Страхова сума — це грошова сума, у межах якої 

страховик, відповідно до умов страхування, зобов’язаний провести виплату при 

настанні страхового випадку. 

Діяльність страхової компанії є самоокупною, тому за свої послуги вона отримує 

страхові внески. 

Страховий внесок — це плата за зобов’язання компанії відшкодувати в разі їх 

виникнення матеріальні збитки, завдані застрахованому майну, або сплатити страхову 

суму при настанні певних подій. Він сплачується підприємством до набуття чинності 

договором страхування або періодично в передбачені ним строки. 

Розмір страхового платежу залежить від страхового тарифу і страхової суми, 

періоду страхування та іноді від деяких інших чинників. 

Таким чином, взаємовідносини між підприємством і страховою компанією є 

взаємовигідними, які надають можливість страховикам працювати за принципом 

самоокупності, а підприємствам — значно мінімізувати підприємницькі ризики. 
 

Теми рефератів. 

1. Сподіваний прибуток та ризик у діяльності підприємця.  

2. Мінімізація ризику і страхування  підприємства. 

3. Відносини між страховою компанією (страховиком) та підприємством 

(страхувальником).  
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Тема 4.2. Безробіття як наслідок порушення макроекономічної рівноваги  

Мета: навчитись: 

 розуміти причини та наслідки безробіття, 

 пояснювати зміст категорій «повна зайнятість», «безробіття», «види 

безробіття»,  

 розрізняти економічно активне та економічно неактивне населення, безробітних 

та зайнятих, 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Безробіття як результат порушення рівноваги на ринку праці. 

 Економічно активне та економічно неактивне населення. Безробітні та зайняті. 

 Як оцінити рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне 

(кон’юнктурне).  

 Що означає та як забезпечується повна зайнятість. 

 Різні пояснення причин безробіття та їх практична цінність. 

 Наслідки безробіття для економіки та суспільства. Оцінка втрат від безробіття. 

 Засоби обмеження безробіття. Соціальна допомога з безробіття. Державна 

допомога у перекваліфікації, працевлаштуванні та професійній орієнтації. 

Якісна освіта як засіб обмеження безробіття.  

 Особливості безробіття в Україні та можливості його регулювання. 

 

 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Соціально-економічні наслідки безробіття та заходи його обмеження 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 131 – 142.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  
 

Загальний рівень безробіття в сучасному світі, як правило, вищий за природний, 

тому надмірне безробіття призводить до значних економічних втрат. Передусім це 

втрата товарів та послуг, які б могла отримати держава за умови відсутності 

надмірного безробіття. 

Відомий американський економіст Артур Оукен емпіричним шляхом установив 

зв’язок між рівнем безробіття та відставанням в обсязі виробленого ВВП. Цей зв’язок 
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відомий нині як закон Оукена: якщо фактичний рівень безробіття перевищує його 

природний рівень на 1 %, то втрати ВВП становлять 2—3 %.  

Різниця між фактичним і природним рівнем безробіття і є циклічним рівнем 

безробіття. 

Закон Оукена водночас демонструє й зворотний ефект. Він полягає в тому, що 

рівень безробіття зростає, якщо не досягається 2—3 % (залежно від країни) приріст 

валового внутрішнього продукту. 

Необхідно зауважити, що в реальному світі закон Оукена діє далеко не завжди, 

тобто це не універсальний закон, а тенденція з багатьма обмеженнями. 

Узагалі, безробіття — це багатоаспектне явище, яке приводить до суперечливих 

наслідків. 

Безробітні — це резервна армія праці. З одного боку, це означає, що в суспільстві 

не повною мірою використовується трудовий потенціал країни. А з іншого, — це все ж 

таки резерв, причому дуже важливого ресурсу, який вкрай необхідний країні для 

здійснення розширеного відтворення, структурної перебудови економіки. 

Безробіття є порушенням макроекономічної рівноваги на ринку праці, яке 

відбувається, наприклад, унаслідок активізації діяльності профспілок або прийняття 

урядом закону про мінімальну заробітну плату. Але саме це підвищення безробіття 

обмежує агресію профспілок, їх вимоги до підвищення заробітної плати й тим самим 

посилює стимули до розвитку підприємництва. 

Люди побоюються потрапити до складу безробітних, тому що це означає 

відсутність постійного місця роботи, стійкого доходу, зниження рівня споживання, 

скорочення заощаджень, втрату кваліфікації. Але страх втратити роботу і стати 

безробітним — найкращий стимул до якісної і продуктивної праці та дотримання 

виробничої дисципліни. 

Безумовно, люди по-різному сприймають різні види безробіття. Зростання 

безробіття призводить до соціального напруження, підриває психічне здоров’я нації, 

посилює злочинність. 

Таким чином, є підстави стверджувати, що державна політика зайнятості та 

соціального захисту посідає значне місце в загальному державному регулюванні. 

Соціальний захист на ринку праці в Україні виявляється в таких державних 

гарантіях: реалізація прав громадян на працю та на допомогу з безробіття; оплата праці 

на рівні встановленої мінімальної заробітної плати; надання державної допомоги 

малозабезпеченим і багатодітним сім’ям; пенсійне забезпечення; підтримка життєвого 

рівня населення шляхом перегляду мінімальних розмірів основних соціальних гарантій 

відповідно до зміни індексів цін на споживчі товари й послуги. Державна система 
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навчання й перекваліфікації робочої сили сприяє адаптації робочої сили до змін у 

кон’юнктурі ринку. 

Важливе місце в регулюванні соціальних процесів на ринку праці належить 

такому інституту інфраструктури, як біржа праці, та державним центрам зайнятості. 

Саме через ці органи держава впливає на рівень і термін безробіття, скорочує час на 

пошук роботи шляхом організації та вдосконалення системи інформації про наявність 

вільних робочих місць, розвиває систему профорієнтації, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації, проводить моніторинг стану ринку робочої сили, стимулює 

розвиток підприємницької діяльності.  

 

Питання та завдання для контролю знань. 

1. Розрахувати рівень  безробіття в населеному пункті, якщо чисельність 

працюючих 190 тис. осіб, чисельність безробітних – 10 тис. осіб. Через рік 5 тис. 

чоловік із числа працюючих втратили роботу, а 1 тис. із числа офіційно зареєстрованих 

безробітних припинили пошуки роботи. Визначити за цих умов: а) чисельність 

працюючих; б) кількість безробітних; в) рівень безробіття. 

2. Яким би був рівень циклічного безробіття, якби потенційний ВВП дорівнював 

3120 млрд грош. од., фактичний ВВП — 2886 млрд грош. од., коефіцієнт Оукена — 

2,5? 

 

Теми рефератів. 

 

 

1. Різні пояснення причин безробіття та їх практична цінність. 

2. Наслідки безробіття для економіки та суспільства.  

3. Засоби обмеження безробіття.  

4. Особливості безробіття в Україні та можливості його регулювання. 
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Тема 4.3. Інфляція як макроекономічне явище 

Мета: навчитись: 

 розуміти причини та наслідки інфляції та зв’язок, що існує між безробіттям та 

інфляцією, 

 пояснювати зміст категорій «інфляція», «види інфляції», 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Інфляція як наслідок порушення загальної рівноваги.  

 Як оцінюється рівень інфляції. Індекс цін та темп інфляції. 

 Види інфляції за ознакою основної причини: інфляція попиту та інфляція витрат 

(шок пропозиції). 

 Хто і чому потерпає та виграє від інфляції 

 Антиінфляційні заходи уряду. 

 Зв’язок інфляції та безробіття.  

 Інфляція в Україні та засоби її обмеження. 

 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Наслідки інфляції та антиінфляційні заходи 

2. Зв'язок інфляції та безробіття 

 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 142 – 155.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

 

Наслідки інфляції є різноманітними та суперечливими. Помірна (до 5 %) і 

передбачувана інфляція позитивно впливає на економіку. Стимулювання сукупних 

витрат спричиняє зростання доходів виробників готової продукції, розширення 

виробництва та збільшення зайнятості населення, що в результаті сприяє економічному 

зростанню. 

Непередбачувана ж інфляція порушує економічні процеси та викликає 

перерозподіл національного доходу й багатства між різними групами суспільства, 

економічними та соціальними інститутами. 

Знецінюються грошові заощадження населення, банківські вклади, облігації, 

страховки, готівки. Кошти спрямовуються в основному на поточне споживання. Це так 
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звана втеча від «гарячих» грошей. Реальні доходи населення падають. Поглиблюється 

майнова нерівність та поляризація суспільства на бідних і багатих. Починається криза 

кредитної системи.  

Із метою стримування інфляції та зменшення її негативних наслідків уряд 

здійснює антиінфляційну політику. Антиінфляційна політика — це сукупність 

інструментів державного регулювання, спрямованих на зниження рівня інфляції в 

країні. 

У міжнародній практиці застосовуються два класичні напрямки антиінфляційної 

політики: дефляційна політика (регулювання попиту) та політика доходів 

(регулювання витрат). 

Дефляційна політика базується на методах обмеження грошового попиту через 

грошово-кредитний та податковий механізми шляхом зниження державних видатків, 

підвищення відсоткової ставки за кредит, посилення податкового тягаря, обмеження 

грошової маси тощо. 

Оскільки кількість грошей в обігу залежить від товарного забезпечення грошової 

маси, то одним із напрямків дефляційної політики є збільшення виробництва передусім 

у галузях, які випускають товари та надають послуги населенню. Із цією метою 

вживаються заходи структурно-інвестиційної політики, які передбачають обмеження 

монополізму й розвиток конкуренції, залучення іноземних інвестицій, проведення 

політики захисту національного виробника, запобігання відпливу вітчизняних 

капіталів за кордон, формування ринку позичкового капіталу тощо.  

Іншим класичним напрямком антиінфляційної політики є політика доходів, 

сутність якої полягає в прямому обмеженні зростання цін і доходів та передусім 

заробітної плати. 

Політика доходів здійснює подвійний вплив на інфляцію. Обмежуючи розміри 

підвищення цін і заробітної плати, політика доходів зменшує зростання витрат на 

виробництво товарів, до ціни яких входять ці показники. Це гальмує саморозвиток 

інфляційних процесів. Водночас стримування зростання заробітної плати викликає 

обмеження платоспроможного попиту, що негативно впливає на економіку. Тому 

політика доходів часто використовується в поєднанні із заходами дефляційної 

політики. 

Серед заходів антиінфляційної політики важливе місце належить заходам, 

спрямованим не стільки на боротьбу з інфляцією, скільки на пристосування до неї. Це 

передусім адаптаційна політика, яка реалізується за рахунок індексації доходів. 

Спричинене інфляцією підвищення цін неминуче призводить до зниження реальних 

доходів населення, особливо тих його верств, які не можуть захиститися від знецінення 

грошей. У зв’язку з цим  виникає необхідність у повній або частковій індексації 
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доходів через підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ, пенсій, 

грошових виплат і заощаджень населення з урахуванням зростання цін. 

Найбільшої ефективності антиінфляційної політики можна досягти лише за умов 

комплексного використання всіх можливих способів боротьби з інфляцією й довіри 

населення країни до уряду. 
 

Безробіття та інфляція — невід’ємні супутники макроекономічної нестабільності. 

А чи існує між ними зв’язок? Уважно вивчивши й узагальнивши дані щодо безробіття 

та номінальної заробітної плати у Великій Британії за 1861—1957 рр., англійський 

економіст Олбані Філліпс виявив нелінійну залежність між динамікою номінальної 

заробітної плати та рівнем безробіття. Він з’ясував, що існує деякий рівень безробіття 

(6—7 %), за якого рівень заробітної плати постійний і її приріст дорівнює нулю. Коли 

безробіття опускається нижче за цей природній рівень, спостерігається більш швидкий 

приріст заробітної плати, і навпаки. 

Оскільки існує співвідношення між темпами змін заробітної плати й цін, то 

модель Філліпса кейнсіанці перетворили на співвідношення між безробіттям і темпами 

зміни рівня цін як важливого параметра інфляції. Залежність між інфляцією та 

безробіттям у короткостроковому періоді почали називати кривою Філліпса. 

Крива Філліпса графічно зображує вибір між інфляцією та безробіттям і вказує 

на обернено пропорційну залежність динаміки їх показників. 

 
 

Тривалий час крива Філліпса була основою соціально- економічного 

регулювання в країнах із розвиненою ринковою економікою. Багато західних 

економістів і зараз виходять із того, що існує однонаправлений рух змін у заробітній 

платі й цінах, а також різноспрямованість між цими величинами та безробіттям. Однак 

події 70-х — початку 80-х рр. XX ст. суперечили ідеї альтернативного зв’язку «рівень 

інфляції — рівень безробіття», утіленій у кривій Філліпса. У цей час, насамперед в 

економіці США, виникло явище стагфляції' — інфляції, що супроводжується 

стагнацією виробництва й високим рівнем безробіття в країні, одночасним 
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підвищенням рівня цін і рівня безробіття. Це викликало критику обґрунтованості 

кривої Філліпса як надійного регулятора в економіці. Були потрібні інші підходи, що 

враховують ускладнення характеру зв’язку між зайнятістю та інфляцією. І вони були 

знайдені у формі розробки концепції природного рівня безробіття. 

Сучасна теорія інфляції ґрунтується на неокласичній концепції природного рівня 

безробіття. Природний рівень безробіття — це найнижчий підтримуваний рівень, за 

якого ринки праці та ринки товарів збалансовані та який може існувати в країні без 

ризику зростання інфляції. 

 

Питання та завдання для контролю знань. 

1. Визначте, як змінився рівень реальних доходів населення, якщо номінальні 

доходи за період зросли на 15 %, а ціни на товари й послуги підвищилися на 1/2. 

 

2. Визначте реальну погодинну заробітну плату службовця, якщо за місяць він 

отримав 6000 грн, відпрацювавши 22 дні по 8 годин. Ціни на товари та послуги 

за місяць зросли на 5 %. 

 

3. Визначте, як змінилася реальна норма позичкового відсотка за рік, якщо на 

початку року вона становила 5 %, а номінальна норма позичкового відсотка 

наприкінці року дорівнювала 12 %. Ціни на товари та послуги за рік зросли на 15 

%. 

Теми рефератів. 

 

1. Антиінфляційні заходи уряду. 

2. Зв’язок інфляції та безробіття.  

3. Інфляція в Україні та засоби її обмеження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Тема 4.4. Роль уряду у регулюванні національної економіки  

Мета: навчитись: 

 розуміти необхідність та об’єктивні  межі державного втручання в економіку, 

 розрізняти сфери державного регулювання економіки, приватні та суспільні 

блага, 

 характеризувати державу як власника, виробника та споживача в системі 

економічного кругообігу, 

 розкривати зміст категорій «суспільні блага», «зовнішні економічні ефекти», 

«невдачі (обмеження) ринку», «невдачі (обмеження) уряду», 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Невдачі (обмеження) ринку як причина державного регулювання економіки. 

 Пряме та непряме державне регулювання економіки. 

 Держава у перерозподілі ресурсів і доходів. Соціальні гарантії та соціальний 

захист.  

 Антимонопольне регулювання. 

 Суспільні блага. Види суспільних благ та роль уряду у їх створенні. Національні 

освіта та культура як суспільні блага.  

 Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти та роль уряду у їх 

регулюванні. 

 Держава у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач. 

 Невдачі (обмеження) уряду. Громадянське суспільство та сучасні комунікації у 

забезпеченні ефективної роботи уряду. 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Зовнішні ефекти та роль уряду в їх регулюванні 

2. Уряд у системі економічного кругообігу та його невдачі 

 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 156 – 172.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

 

У результаті виробництва або споживання якоїсь продукції можуть виникати 

зовнішні ефекти та здійснювати позитивний чи негативний вплив на виробничу 

діяльність або споживання третіх осіб. Зовнішні ефекти, або екстерналії — це побічні 
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наслідки економічної діяльності, які не регулюються ринком і впливають на інтереси 

третіх осіб як у сфері виробництва, так і у сфері споживання. 

Зовнішні ефекти мають місце в тих випадках, коли на економічний стан суб’єктів 

здійснюється позитивний або негативний вплив у результаті дій інших економічних 

суб’єктів (без сплати за позитивний вплив або компенсаційної шкоди). Унаслідок 

такого впливу власні витрати та вигоди (які відображаються у витратах і доходах 

відповідних виробників та споживачів) відрізняються від суспільних витрат і вигід 

(тих, що виникають у суспільстві в цілому). 

Негативні зовнішні ефекти — це ситуація, коли діяльність певних економічних 

суб’єктів завдає шкоди третім особам, які не є ні виробниками, ні покупцями даного 

блага. Наприклад, хімічний завод виливає стічні води в річку, у якій люди ловлять 

рибу. Чим більше стічних вод буде вилито, тим меншим виявиться вилов рибалок. 

Позитивні зовнішні ефекти — це вигоди третьої особи, що виникають 

унаслідок діяльності певних економічних суб’єктів. Наприклад, хобі одного із жителів 

міста — розведення квітів. Це сприяє зростанню доходів бджоляра, вулики якого 

розміщені неподалік. 

У випадку позитивного зовнішнього ефекту у виробництві суспільні витрати 

менші, ніж витрати виробника за всіх обсягів випуску, суспільно оптимальна кількість 

продукції більша, а її ціна нижча порівняно з рівноважними ринковими цінами. Такий 

позитивний зовнішній ефект називається технологічним переливом. Уряду доцільно 

надавати субсидії таким виробникам на розмір різниці між індивідуальними та 

суспільними граничними витратами. Це дозволить перемістити криву пропозиції 

праворуч і збільшити рівноважну кількість продукції до суспільно оптимальної. 

Із метою коригування наслідків зовнішніх ефектів уряд може застосовувати: 

 прямі (адміністративні) методи регулювання — заборону або 

встановлення обмежень (нормативів) на викиди речовин, які забруднюють довкілля, 

запровадження штрафних санкцій; 

 ринкові методи — установлення прав власності на ресурси та вільний 

обмін цими правами, запровадження коригуючих податків і субсидій, продаж дозволів 

на викиди. 

 

У моделі економічного кругообігу уряд виконує три функції: 

1) Здійснює на ринках ресурсів, товарів та послуг державні закупівлі ресурсів і 

продуктів й унаслідок цього несе відповідні витрати, які впливають на сукупні витрати 

економіки.  
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2) Уряд надає підприємствам і домогосподарствам суспільні блага, пов’язані з 

утриманням бюджетної сфери (освіти, науки, культури, медицини, національної армії, 

міліції тощо).  

3) Для здійснення своїх витрат уряд формує державні доходи за рахунок 

збирання податків: прибутковий податок із громадян, податки на прибуток 

підприємств, продуктові (непрямі податки тощо). Це все є валові податки. Але поряд із 

цим уряд має справу зі «зворотними податками». До них належать трансфертні платежі 

(пенсії, стипендії, виплати з безробіття та страхування, дотації, субсидії). Валові 

податки за вирахуванням трансфертних платежів є чистими податками.  

Уряд також є активним учасником фінансового ринку. Це пояснюється тим, що 

він не завжди може збалансувати свій бюджет. Дефіцит державного бюджету 

покривається за рахунок позичок на фінансовому ринку. Позички держава здійснює 

через продаж державних облігацій та інших цінних паперів як фінансовим 

посередникам, так і безпосередньо домашнім господарствам, підприємствам. Отже, 

державні закупівлі товарів і послуг залежать не лише від доходів уряду, а й від його 

позичок у суб’єктів приватного сектору економіки. 

Ця модель означає, що домогосподарства й підприємства взаємодіють не лише 

між собою, а й з урядом, від заходів якого також залежить рівновага в економіці. 

Змінюючи всі означені вище потоки, уряд може впливати на параметри економічної 

рівноваги. 

Але поряд із провалами ринку існують і невдачі (обмеження) уряду. Спеціалісти 

з питань державного регулювання економіки виділяють чотири основні причини 

систематичних невдач держави в досягненні загальної ефективності економіки: 

обмеженість інформації уряду; обмежені можливості контролю уряду за наслідками 

діяльності уряду; обмеженість впливу уряду на бюрократичні установи; обмеження, 

зумовлені політичними процесами. 

Обмеженість інформації обумовлюється тим, що наслідки багатьох видів 

діяльності органів законодавчої та виконавчої влади є складними, взаємопов’язаними 

та важкопрогнозованими. Так, розв’язуючи проблему будівництва високоякісного 

житла для заможних верств населення, як правило, поза увагою залишається 

будівництво житла для малозабезпечених. 

Обмежений контроль за поведінкою конкретних ринків проявляється в тому, що 

в умовах демократизації уряд не спроможний контролювати наслідки своїх рішень і 

дій на місцях. Так, приймаючи постанову про заборону підвищення цін на житлово- 

комунальні, транспортні послуги за умови заборгованості з виплати заробітної плати й 

пенсій, уряд не в змозі проконтролювати дотримання цієї постанови та забезпечити 

певний рівень якості послуг. 
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Обмежений вплив на бюрократію означає, що Верховна Рада України, державні 

та місцеві законодавчі органи приймають законодавчі акти та доручають їх практичне 

втілення певній державній установі, яка належить до виконавчої влади. Ця установа 

розробляє детальні правила, інструкції, закладаючи в них бюрократичні перепони й 

цим спотворюючи реальні наміри законодавчої влади. У багатьох випадках 

неспроможність утілити наміри є не навмисною спробою, а результатом 

неоднозначності підходів до розв’язання поставлених завдань. 

Існує ще одна проблема, яка полягає в забезпеченні чесної та ефективної роботи 

державних службовців над реалізацією законів, і стосується їхнього стимулювання. Це 

обмеження, зумовлені політичними процесами, які полягають у тому, що під впливом 

певних груп виборців, політичних маніпуляцій державні органи здатні застосовувати 

неадекватні методи регулювання й тим самим здійснювати неефективну політику. 

 

 

Теми рефератів. 

1. Позитивні та негативні зовнішні економічні ефекти та роль уряду у їх 

регулюванні. 

2. Держава у системі економічного кругообігу як власник, виробник і споживач. 

3. Невдачі (обмеження) уряду.  

4. Громадянське суспільство та сучасні комунікації у забезпеченні ефективної 

роботи уряду. 
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Тема 4.5. Державні фінанси національної економіки. Державний бюджет 

 Мета: навчитись: 

 пояснювати зв’язок між сплатою податків та створенням суспільних благ, 

причини виникнення дефіциту бюджету та його вплив на національну економіку, 

 розрізняти суб’єктів (платників) та об’єкти оподаткування, основні види 

податків та статті державних витрат та пояснює їх необхідність, 

 характеризувати об’єктивну межу у збільшенні податкового навантаження на 

доходи платників, 

 розкривати зміст категорій «фінансова система країни», «фінансова політика 

уряду», «податкова система», «податкове навантаження», «центральні та місцеві 

податки», «центральний та місцевий бюджети», 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Фінансова система країни та фінансова політика уряду: цілі та інструменти. 

 Чому необхідно та доцільно сплачувати податки. Податкова система. 

Державний та зведений бюджет. Види податків. Податкові пільги. 

 Позитивні наслідки та обмеження від оподаткування для національної 

економіки. Об’єктивна межа податкового навантаження на платників. Чому 

податкове навантаження не має бути завеликим. 

 Інші (крім податків) надходження до державного бюджету. 

 Видатки державного бюджету: основні елементи та призначення. Державні 

закупівлі. Державні інвестиції. Соціальні виплати та допомоги. Видатки 

державного бюджету, що гарантують національну безпеку. Витрати з 

обслуговування державного боргу.  

 Балансування державного бюджету. Дефіцит (профіцит) бюджету. Державний 

борг. Види державного боргу. 

 Місцеві бюджети та місцеві податки. Як місцеві бюджети забезпечують 

можливості місцевого самоврядування. 

 Чим загрожує надмірний  дефіцит державного бюджету та надмірний 

державний борг. 

 Функції та відповідальність Міністерства фінансів країни. 

 Особливості формування та використання державного бюджету в Україні. 

 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Зміст фінансової політики уряду: цілі та інструменти 
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Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 173 – 197.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

 

Фінансова політика — це сукупність заходів держави з мобілізації фінансових 

ресурсів, їх розподілу й використання з метою досягнення економічної стабільності та 

реалізації соціальних інтересів. 

Фінансова політика має забезпечувати нормальне функціонування фінансової 

системи держави й на цій основі — більш ефективне виконання державою соціальних, 

економічних, екологічних, оборонних та інших функцій. 

Фінансове регулювання — це метод фінансового впливу, пов’язаний із 

регулюванням економічних процесів. 

У фінансових інструментах важливе місце посідають фінансові санкції як 

особливі форми організації фінансових відносин, покликані посилити матеріальну 

відповідальність суб’єктів господарювання за виконання взятих зобов’язань. В умовах 

ринку роль фінансових санкцій значно зростає. Найпоширенішими з них є штрафи та 

пені. 

Політика стабілізації — це система фінансових заходів, спрямованих на 

утримання обсягу випуску продукції на досягнутому в країні рівні. 

Політика обмеження ділової активності — це система стримуючих 

фінансових заходів, спрямованих на зниження темпів зростання реального обсягу ВВП 

порівняно з досягнутими. Уряд застосовує таку політику в періоди економічного 

піднесення для того, щоб запобігти кризі перевиробництва та гіперінфляції. 

Податково-бюджетна (фіскальна) політика — це система заходів, які вживає 

уряд країни для стабілізації економіки. Ці заходи пов’язані з використанням державних 

податків і державних витрат із метою впливу на соціально-економічний розвиток 

країни за допомогою зміни розміру доходів і/або витрат державного бюджету. 

Цілі фіскальної політики, як і будь-якої стабілізаційної політики, спрямованої на 

згладжування циклічних коливань економіки, тобто стабілізації економіки в 

короткостроковому періоді, полягають у підтримці стабільного економічного 

зростання, повної зайнятості ресурсів, стабільного рівня цін. 

Виділяють два види фіскальної політики: стимулюючу та стримуючу. 
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Стимулююча фіскальна політика застосовується при спаді (рецесії). Вона 

спрямована на зростання ділової активності й використовується як засіб боротьби з 

безробіттям.  

Стримуюча фіскальна політика використовується при бумі («перегріві») 

економіки. Вона спрямована на стримування ділової активності з метою боротьби з 

інфляцією  

Дискреційна фіскальна політика являє собою свідомі законодавчі зміни урядом 

розмірів державних закупівель товарів і послуг, податків і трансфертів із метою 

стабілізації економіки. Ці зміни фіксуються в головному фінансовому плані країни — 

Державному бюджеті. 

Автоматична фіскальна політика ґрунтується на дії вбудованих 

(автоматичних) стабілізаторів. Вбудовані {автоматичні) стабілізатори — це 

інструменти, величини яких залишаються незмінними, але сама наявність яких 

(вбудованість їх в економічну систему) автоматично стабілізує економіку, 

стимулюючи ділову активність при спаді й стримуючи її при бумі. 

До вбудованих стабілізаторів належать: прибуткові податки (містять у собі всі 

види податків на доходи, у тому числі податок на прибуток корпорацій), непрямі 

податки (у першу чергу ПДВ), допомоги у зв’язку з безробіттям, допомоги по бідності. 

 

 

Питання та завдання для контролю знань. 

Складіть порівняльну таблицю  видів фіскальної політики держави за наступними 

показниками:  

1. Коли застосовується? 

2. На що спрямована? 

3. Які зміни передбачає? 
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Тема 4.6. Грошово-кредитне регулювання економіки. Стійкість національних 

грошей  

Мета: навчитись: 

 розуміти зміст  грошово-кредитної політики та її відмінність від фінансової, як 

Національний банк може забезпечувати стійкість національної валюти та 

стабільність цін, логіку політики «дорогих» і «дешевих» грошей, 

 розрізняти  функції Національного банку та комерційних банків, 

 розкривати зміст категорій «пропозиція грошей», «попит на гроші», 

 формулювати монетарне правило щодо можливої зміни обсягу грошової маси в 

обігу, 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Зміст грошово-кредитної політики уряду: цілі та інструменти.  

 Попит на гроші. Рівновага грошового ринку. Регулювання пропозиції грошей 

державою. 

 Національна банківська система. Національний (центральний) банк країни у 

забезпеченні стійкості національних грошей, стабільності цін та потреб у 

кредитних ресурсах. 

 Комерційні банки у забезпеченні кредитних ресурсів.   

 Урядова політика «дорогих» та «дешевих» грошей: зміст та наслідки. 

 Урядові правила грошового регулювання національної економіки. 

 Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей. 

Стійкість грошей та безпека національної економіки. 

 Завдяки чому має забезпечуватись стабільність гривні. Повноваження та 

відповідальність Національного банку України 

 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Монетаристський підхід до грошового регулювання та урядова політика 

«дорогих» і «дешевих» грошей 

2. Інструменти та урядові заходи із забезпечення стійкості національних грошей 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 197 – 217.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

 

Монетаристська грошова політика передбачає, що грошова пропозиція визначає 

весь сукупний попит, а не лише інвестиції. 
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Оскільки збалансований розвиток економіки вимагає неухильного забезпечення 

стійкого й стабільного збільшення грошової маси, монетаристи вважають, що грошово-

кредитна система повинна стабілізувати не відсоткову ставку, як стверджують 

кейнсіанці, а темпи зростання грошової пропозиції. Із цього положення Мільтон 

Фрідмен сформулював так зване «грошове правило», згідно з яким збільшення 

грошової маси необхідно проводити систематично, але поступово й не залежно від 

кон’юнктури та циклічності коливань. 

Центральному банку необхідно взяти на себе зобов’язання не допускати 

сезонних та інших коливань грошової маси, підтримувати стабільні темпи її зростання. 

При визначенні грошової пропозиції М. Фрідмен пропонує орієнтуватися на стійкий 

приріст ВВП та довгострокову тенденцію до сповільнення швидкості обігу грошей.  

Таке правило, на думку М. Фрідмена, усуває непередбачений вплив на економіку 

антициклічної грошово-кредитної політики. 

Згідно з цим правилом, М. Фрідмен та інші монетаристи розробили основні 

напрями монетарної політики залежно від характеру впливу на основні 

макроекономічні змінні — обсяг національного виробництва, рівні інфляції та 

безробіття, які було названо політикою «дешевих» і політикою «дорогих» грошей. 

Політикою «дорогих» грошей називають стримуючу монетарну політику, яка 

спрямована на обмеження зростання цін у національній економіці. Цю політику 

центральний банк може проводити, продаючи державні цінні папери на відкритому 

ринку, збільшуючи норму резервування та підвищуючи облікову ставку. Ці заходи, як 

відомо, зменшують резерви комерційних банків або розмір грошового 

мультиплікатора, а отже, пропозицію грошей, а відтак, сукупні видатки, що й стримує 

темпи зростання цін. За стримуючої монетарної політики крива пропозиції грошей 

вертикальна або дуже стрімка. 

Політику, що спрямована на підвищення рівня зайнятості і, відповідно, на 

прискорення економічного зростання, називають стимулюючою монетарною 

політикою, або політикою «дешевих» грошей. Вона має на меті зробити кредит 

дешевим і доступним, а тому для зростання сукупних видатків, щоб залучити незайняті 

ресурси, центральний банк має збільшити пропозицію грошей. Цього він може досягти 

шляхом купівлі цінних паперів на відкритому ринку, зниження облікової ставки або 

зменшення норми резервування.  

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. 
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Основні функції центрального банку поділяються на регулятивні, контрольні та 

обслуговуючі. 

Зміст регулятивних функцій полягає в здійсненні управління сукупним 

грошовим обігом у країні; регулюванні грошово- кредитними інструментами 

фінансового сектору економіки та впливу на реальний сектор через механізми 

монетарної трансмісії; регулюванні попиту й пропозиції на кредитні ресурси та інші 

активи. 

Контрольні функції центрального банку опосередковуються здійсненням 

системного контролю за функціонуванням грошово- кредитної сфери. До них 

відносять організацію системи банківського нагляду та валютний контроль. 

Функції обслуговування центральний банк реалізує шляхом організації платіжної 

системи країни, забезпечення розрахункових операцій всередині банківської системи, 

проведення міжнародних розрахунків і виконання ролі агента уряду. 

Додаткові функції центрального банку, які безпосередньо не пов’язані з його 

головним завданням, усе ж таки сприяють його розв’язанню. До додаткових функцій 

належать: 

-  здійснення статистичного та економіко-математичного аналізу й 

моделювання кон’юнктури у фінансовому та реальному секторі економіки; 

-  відстеження тенденцій розвитку попиту й пропозиції на грошові активи, 

публікація статистичних даних і результатів проведених досліджень; 

-  виготовлення банкнот; 

-  інкасація та забезпечення виготовлення і транспортування готівки; 

-  надання послуг різноманітним клієнтам комерційних банків через 

установлення кореспондентських відносин з іншими банками; 

-  касове виконання бюджету; 

-  агентське управління державним боргом; 

-  представництво держави в міжнародних організаціях тощо. 

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. У чому полягає "грошове правило" Фрідмена? 



32 
 

2. У чому полгає різниця між політикою "дорогих грошей" і політикою 

"дешевих грошей"? 

3.         Сума цін проданих товарів – 1000 од.; сума цін товарів, проданих у кредит 

– 200 од.; сума платежів, з яких наступив термін сплати – 300 од.; сума платежів, що 

взаємно погашаються, - 140 од.; середнє число оборотів грошової одиниці – 3. 

Визначте кількість грошей, необхідних для обігу. 

4.        Знайдіть грошові агрегати М0, М1, М2, М3 за даними наведеними у 

таблиці: 

1. Показник, тис. грн.. 2. І варіант ІІ варіант ІІІ варіант 

3. Грошові кошти у касі 4.  5.  6.  

7. Грошові кошти на 

розрахунковому рахунку у банку 

8.  9.  10.  

11. Чековий депозит  12.  13.  14.  

15. Інвестиції довгострокові 16.  17.  18.  

19. Депозит до запитування 20.  21.  22.  

23. Готівка в обігу 24.  25.  26.  

 

5.         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. 

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

5млн. грн.; рівень середньої ціни - 1,5; сукупний випуск продукції — 8 млн. фізичних 

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. 
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Тема 5.2. Світова торгівля та міжнародна валютна система 

 

 Мета: навчитись: 

 розуміти, що визначає місце країни у світовій торгівлі, 

 розрізняти логіку пояснення результатів зовнішньої торгівлі за теорією 

абсолютних та відносних переваг, засоби протекціоністської та ліберальної 

зовнішньоторговельної політики, 

 пояснювати з яких елементів складається міжнародна валютна система, 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Сучасний стан світової торгівлі: світові лідери й аутсайдери. 

 Чому існує міжнародна торгівля: переваги та вигоди від міжнародної торгівлі. 

 Міжнародний поділ праці та його чинники. 

 Торговий баланс країни. Експорт та імпорт. 

 Протекціонізм та лібералізм у світовій торгівлі. Форми торгівельних обмежень і їх 

наслідки. 

 Міжнародні організації з регулювання торговельних відносин між країнами. 

 Світова організація торгівлі (СОТ) як орган упорядкування й лібералізації 

міжнародної торгівлі. Переваги та обмеження членства в СОТ. Участь України в 

СОТ. 

 Європейська інтеграція. Етапи розвитку та сучасні тенденції у Європейському 

Союзі (ЄС). 

 Міжнародна валютна система. Міжнародні інститути валютного регулювання. 

 Розвиток міжнародної валютної системи: від національних систем золотого 

стандарту до системи регульованих плаваючих валютних курсів. 

 Формування валютного курсу: режими плаваючих та фіксованих курсів.  

 Що впливає на курс національної валюти. Девальвація та ревальвація. 

 Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі та інші 

параметри національної економіки. 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Міжнародна валютна система 

2. Формування валютного курсу 

 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 238 – 261.  
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Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

 

 

Міжнародні валютні відносини — сукупність економічних відносин між 

країнами, юридичними та фізичними особами, міжнародними економічними, 

фінансово- кредитними організаціями з приводу функціонування й розвитку валюти. 

Світова валютна система включає: валютний механізм — тобто правові норми та 

інститути, які ці норми виробляють і представляють (це й різні міжнародні угоди з 

валютних питань, Міжнародний валютний фонд, регіональні валютно-кредитні та 

національні валютно-кредитні заклади); а також систему міжнародних валютних 

відносин, тобто зв’язки, які виникають між різними суб’єктами МЕВ на валютних 

ринках із метою здійснення міжнародних розрахунків, кредитних і валютних операцій. 

Під час проведення валютних операцій укладаються валютні угоди, що являють 

собою домовленості про обмін грошей однієї країни на гроші іншої. При цьому 

фігурують такі поняття, як валютний курс і валютний паритет. 

Валютний курс — це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій 

одиниці іншої країни. 

Валютний паритет — це співвідношення між валютами різних країн, що 

встановлюється законодавчо. Валютні паритети покладені в основу валютних курсів, 

які інколи відхиляються від паритетів. 

До важливих характеристик валюти належить здатність валюти обмінюватися на 

інші валюти, тобто конвертованість валюти. Валюти можуть бути вільно 

конвертованими, частково конвертованими та неконвертованими. 

Вільно конвертовані валюти — це валюти, які вільно й необмежено 

обмінюються на інші валюти; це валюти країн, які повністю скасували валютні 

обмеження як для нерезидентів (іноземних фізичних і юридичних осіб), так і для 

резидентів (національних фізичних і юридичних осіб). 

Частково конвертовані валюти — це валюти, які обмінюються тільки на деякі 

інші валюти; це валюти країн, які скасували валютні обмеження не за всіма валютними 

операціями або тільки для нерезидентів. 

Неконвертовані валюти — це валюти, які функціонують тільки в межах однієї 

країни й не обмінюються на інші валюти; це валюти країн, які повністю зберігають 

валютні обмеження за всіма валютними операціями як для резидентів, так і для 

нерезидентів. 

У межах поняття конвертованості валют існує поняття резервної валюти. 
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Резервна валюта — це валюта, яка використовується для обслуговування 

міжнародних розрахунків під час зовнішньоторговельних операцій, іноземних 

інвестицій і визначення світових цін. Роль резервних валют виконують долар США, 

фунт стерлінгів, євро та японська єна. 

До ознак, що допомагають краще зрозуміти міжнародні валютні відносини, 

належить поняття валютної зони. 

Валютна зона — це об’єднання численних і різних за рівнем економічного 

розвитку держав у єдине валютне угруповання, зумовлене тісними економічними, а 

інколи й політичними зв’язками у вигляді єдиного валютно-фінансового режиму та 

здебільшого однакової системи валютних обмежень. 

Найбільшими валютними зонами у світі є стерлінгова зона, доларова зона та зона 

євро. 

Розрахунки за міжнародними операціями між безпосередніми учасниками 

здійснюються через банки, які розглядають валютні операції як один зі способів 

отримання доходу. У зв’язку з цим при котируванні банки встановлюють два курси: 

курс покупця — курс, за яким банк купує валюту; курс продавця — курс, за яким банк 

продає валюту. Для покриття витрат з обслуговування операцій та отримання прибутку 

між цими курсами існує різниця, яка називається маржею. Банки використовують 

пряме й обернене котирування валют. 

Пряме котирування — це вираження одиниці іноземної валюти в національній, 

тобто 1, або 10, або 100 одиниць іноземної валюти = X одиницям національної валюти. 

Наприклад, 100 дол. = 800 грн. 

Обернене котирування — це вираження одиниці національної валюти в 

іноземній валюті, тобто 1, або 10, або 100 одиниць національної валюти = X одиницям 

іноземної валюти. Наприклад, 100 грн = 12,5 дол. (за умов попереднього прямого 

котирування). 

При укладанні угод купівлі-продажу на валютному ринку використовуються такі 

види курсів: 

0 крос-курс — це співвідношення між двома валютами, яке встановлюється з їх 

курсу щодо курсу третьої валюти. Часто виникають ситуації, коли невигідно або 

неможливо здійснювати пряму купівлю певної іноземної валюти. Тоді використовують 

крос-курс; 

0 спот-курс — ціна одиниці іноземної валюти однієї країни, виражена в 

одиницях валюти іншої країни та встановлена на момент укладання угоди за умови 

обміну валютами банками-кореспондентами на другий робочий день від моменту 

укладення угоди; 
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0 форвард (терміновий курс) — ціна, за якою дана валюта продається або 

купується за умови передачі її на певну дату в майбутньому. Таким чином, при 

укладанні такого роду угод сторони намагаються передбачити рівень обмінного курсу. 

Якщо на дату угоди курс відрізнятиметься від передбаченого в договорі, то одна зі 

сторін отримає додатковий прибуток від курсової різниці, а друга зазнає збитків. 

             У 1969 році долар США обмінювався на 2,3 індійські рупії. Визначте масштаб цін 

Індії, якщо долар представляв у обігу 0,888 грам золота. Як змінився валютний курс 

долара до рупії після девальвації долара до 0,818 грам золота в 1971 році? 

Масштаб цін це фіксована вага валютного металу, прийнята за одиницю грошей. 

Якщо 1 долар = 2,3 рупії і 1 долар = 0,888 грам золота, 

386,0
3,2

888,0
3,2 рупіїто  грам золота. 

Девальвація є грошова реформа, що зменшує золотий зміст грошової одиниці. 

Валютний курс долара до рупії після девальвації долара складе: 

1 долар 
386,0

818,0  2,12 рупії. 

Таким чином, курс долара до рупії після девальвації долара зменшився. 

Питання та завдання для контролю знань. 

1.  У 1946 році 1 фунт стерлінгів Великобританії обмінювався на 4 долари США. Долар 

США представляв у обігу 0,888 грам золота. Визначить масштаб цін Великобританії. 

Як змінився валютний курс фунта до долара після девальвації фунта стерлінгів на 

30%?  

2.  У 1960 році 6,9 датських крон обмінювалися на 1 долар США. Визначте масштаб 

цін Данії, якщо долар представляв у обігу 0,888 грам золота. Як змінився валютний 

курс крони до долара після девальвації долара в 1971 на 8%? 

Теми рефератів. 

 

 

1. Розвиток міжнародної валютної системи: від національних систем золотого 

стандарту до системи регульованих плаваючих валютних курсів. 

2. Вплив змін курсу національної валюти на умови зовнішньої торгівлі та інші 

параметри національної економіки. 
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Тема 5.3. Міжнародна міграція робочої сили 

Мета: навчитись: 

 розуміти зв’язок міжнародної міграції робочої сили з рівнем заробітної плати в 

країнах еміграції порівняно з країнами імміграції, 

 пояснювати причини міжнародної міграції робочої сили, відпливу інтелекту, 

 розрізняти еміграцію, імміграцію та рееміграцію, 

 характеризувати мету та особливості діяльності Міжнародної організації праці, 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Міжнародна міграція робочої сили: зміст, причини та види. Еміграція та 

імміграція. Рееміграція. Міграційне сальдо. Основні демографічні показники. 

Сутність та фактори виникнення світового ринку робочої сили. Діяльність 

Міжнародної організації праці (МОП). 

 Етапи міжнародної міграції робочої сили. Центри і основні напрями 

міжнародної міграції робочої сили. Світовий ринок робочої сили. Основні 

експортери робочої сили. «Відплив інтелекту». Соціально-економічні наслідки 

міжнародної трудової міграції.  

 Характерні риси сучасної міжнародної трудової міграції та розвитку світового 

ринку робочої сили. 

 Сучасні тенденції вітчизняної трудової міграції. Державна міграційна політика в 

Україні 

Питання на самостійне опрацювання 

1. Основні демографічні показники. Сутність та фактори виникнення світового 

ринку робочої сили.  

2. Етапи міжнародної міграції робочої сили 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 238 – 261.  

 

Методичні поради до вивчення теми. 

Вивчаючи дану тему, студенти повинні засвоїти наступне:  

 

Однією з характерних рис життя світової спільноти другої половини XX — 

початку XXI ст. є масова міграція населення. Сучасний міжнародний ринок робочої 

сили об’єднує національні ринки робочої сили та проявляється у формі трудової 

міграції. 
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Міжнародна міграція трудових ресурсів зумовлюється економічними (які зараз є 

домінуючими), політичними, оборонними (захисними), релігійними, національно-

етичними та іншими причинами. 

Існують суттєві національні відмінності в рівнях безробіття, оплаті праці, 

вартості життя тощо. Прискорює міграційні процеси розвиток засобів зв’язку та 

транспорту. Сучасні міждержавні міграційні потоки мають такі напрями: міграція зі 

слаборозвине- них країн в індустріально розвинені — основний потік мігрантів; обмін 

трудовими ресурсами між розвиненими країнами; міграція робочої сили між країнами, 

що розвиваються; міграція з колишніх соціалістичних країн (особливо пострадянських) 

у промислово розвинені держави, а також близьке зарубіжжя. 

Міграційні процеси для країни виявляються у двох напрямках: якщо трудові 

ресурси залишають країну, то щодо своєї батьківщини вони стають емігрантами, а 

щодо країни, яка їх приймає, — іммігрантами. 

Історично міжнародне переміщення трудових ресурсів проходить чотири етапи. 

I етап міжнародної міграції безпосередньо пов'язаний з промисловою 

революцією, яка здійснилась у Європі в останній третині XVIII - середині XIX ст. 

Наслідком цієї революції стало те, що накопичення капіталу супроводилося 

зростанням його органічної будови. Остання привела до утворення "відносного 

перенаселення", що викликало масову міграцію з Європи до Північної Америки, 

Австралії, Нової Зеландії. Цим було започатковано формування світового ринку праці. 

Формування світового ринку праці сприяло: 

§ економічному розвитку в країнах імміграції, оскільки задовольняло гостру 

потребу цих країн у трудових ресурсах в умовах високих темпів накопичення капіталу 

і відсутності резервів залучення робочої сили; 

§ колонізації малозаселених районів землі і втягуванню в систему світового 

господарства нових країн. 

II етап міжнародного переміщення трудових ресурсів охоплює період з 80-х 

років XIX ст. до Першої світової війни. 

В цей період значно зростають масштаби нагромадження капіталу, характерною 

рисою якого виступає посилення нерівномірності цього процесу в рамках світового 

господарства. 

Високий рівень концентрації виробництва та капіталу в передових країнах (США, 

Великій Британії та ін.) зумовлює підвищений попит на додаткову робочу силу, 

стимулює імміграцію з менш розвинутих країн (відсталих країн Європи, з Індії, з 

Китаю тощо). За цих умов змінюється структура та кваліфікаційний склад мігрантів. 

На початку XX ст. основну масу мігрантів становила некваліфікована робоча сила. 
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III етап розвитку міжнародної міграції охоплює період між двома світовими 

війнами. 

Особливість цього етапу - скорочення масштабів міжнародної трудової міграції, в 

тому числі міжконтинентальної міграції і навіть рееміїрацїї з класичної країни-

іммігранта - США. 

Це було зумовлено такими причинами: 

 1) наслідками світової економічної кризи 1929 - 1933 pp., що проявились у 

зростанні безробіття в розвинутих країнах, і необхідністю обмеження 

міграційних процесів; 

 2) замкпуто-тоталітарним характером розвитку СРСР, котрий виключив 

його з кола країн-емігрантів робочої сили. 

IV етап розвитку міжнародної міграції робочої сили розпочався після Другої 

світової війни і триває понині. 

Цей етап, зумовлений НТР, монополізацією міжнародних ринків праці і капіталу, 

процесами інтернаціоналізації та інтеграції. Його характерні риси: 

§ зростання внутрішньоконтинентальної міграції, зокрема, в Європі та Африці; 

§ зростання попиту збоку сучасного виробництва на висококваліфіковані кадри, 

виникнення нового виду трудової міграції, який отримав назву "відплив умів"; 

§ посилення державного і міжнародного регулювання трудової міграції. 

 

Абсолютні демографічні показники 

1. Загальна чисельність населення 

P= P0 + (N — M) + (V+ — V-) = P0 + E + Vпр (рівняння демографічного балансу) 

P — загальна чисельність населення P0 — чисельність населення на початок року 

N — загальне число народжених M — загальна кількість померлих E — природний 

приріст населення V+ — число прибулих V- число вибулих Vпр — міграційне сальдо 

2. Загальний приріст населення 

P1 — P0 = Pпр, 

 де Р0 — чисельність населення на початок періоду (зазвичай рік) Р1 — на кінець 

періоду. 

3. Природний приріст населення 

N — M = E 

N — загальне число народжених M — загальна кількість померлих  

Значення показника може бути негативним, якщо має місце природний спад 

населення 

4. Міграційне сальдо (чиста міграція) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE
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V+ — V- = Vпр 

V+ — число прибулих (іммігранти) V- число вибулих (емігранти). 

V = O — E (непрямий метод) 

O = P1 — P0 

5. Частка жінок репродуктивного віку 

Загальні демографічні коефіцієнти 

Для загальних коефіцієнтів характерно: що стоїть у чисельнику кількість 

демографічних подій ставиться до всього населення, а не тільки до тієї його частини, 

що породжує цю подію; при цьому настання даної події не зменшує величину 

знаменника. 

1. Коефіцієнти народжуваності і смертності  

2. Спеціальний коефіцієнт народжуваностіСпеціальний коефіцієнт 

народжуваності являє собою відношення народжених живими за календарний рік до 

середньорічної чисельності жінок репродуктивного віку: 

3. Коефіцієнт інтенсивності народжень 

4. Коефіцієнт дитячої смертності 

5. Коефіцієнт шлюбності 

6. Коефіцієнт розлучуваності 

Коефіцієнти шлюбності і розлучуваності показують кількість демографічних 

подій, що припадають на 1000 чоловік населення і виражаються в проміле 

7. Індекс розлучуваності  

8. Показник середньої тривалості життя 

9. Коефіцієнти відтворення населення] 

Брутто-коефіцієнт відтворення населення — обчислюється на основі кількості 

дівчаток, яка в середньому народжує кожна жінка за весь свій репродуктивний період і 

дорівнює сумарному коефіцієнту народжуваності, помноженому на частку дівчаток 

серед новонароджених. 

Нетто-коефіцієнт відтворення населення — середнє число дівчаток, народжених 

жінкою за все життя і дожили до кінця репродуктивного періоду при даних рівнях 

народжуваності і смертності. 

10. Істинний коефіцієнт природного приросту. 

 

Питання та завдання для контролю знань. 

Розрахувати основні демографічні показники в Україні, використовуючи дані 

офіційного сайту Держкомстату України http://www.ukrstat.gov.ua/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Теми рефератів. 

 

1. Основні демографічні показники.  

2. Характерні риси сучасної міжнародної трудової міграції та розвитку світового 

ринку робочої сили. 

3. Сучасні тенденції вітчизняної трудової міграції. Державна міграційна політика в 

Україні 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.4. Міжнародний рух капіталів. Участь  у міжнародних фінансово – 

кредитних організаціях та науково – технічному співробітництві (2 год.) 

Мета: навчитись: 

 розуміти зв’язок міжнародного руху капіталу з міжнародною торгівлею, 

 розрізняти форми, у яких здійснюється міжнародний рух капіталу, 

 характеризувати мету та особливості діяльності провідних міжнародних 

фінансово – кредитних організацій 

 

Короткий зміст теми по навчальному плану: 

 Необхідність міжнародного руху капіталів.  

 Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та інвестування 

в економіки інших країн.  

 Форми міжнародного кредиту та іноземних інвестицій.  

 Діяльність міжнародних організацій - МВФ, Світового банку, ЄБРР, 

Європейського інвестиційного банку – у забезпеченні міжнародного руху 

капіталів. 

 Платіжний баланс країни. Як забезпечується нульове сальдо платіжного 

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

 Відносини України з МВФ та іншими міжнародними фінансово-

кредитними організаціями.  

 Чому існує міжнародне підприємництво та науково – технічне 

співробітництво країн. Форми міжнародного підприємництва та 

співробітництва. Потенціал участі України в міжнародному науково-

технічному співробітництві 
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Питання на самостійне опрацювання 

1. Міжнародне підприємництво та форми міжнародного руху капіталу 

2. Діяльність міжнародних організацій в забезпеченні міжнародного руху капіталів 

3. Платіжний баланс країни 

 

Час: 2 год. 

Джерела інформації: (1) с. 262 – 278. 

  

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 

експортних інвестиційних товарів або передачі технологій, досвіду управління, коли 

інвестор зберігає контроль над інвестованим капіталом.  
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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. 

Міжнародний валютний фонд — наднаціональна валютно- кредитна установа, 

яка почала працювати в 1947 р.; його штаб- квартира розміщена у Вашингтоні. 

МВФ здійснює систему заходів, спрямованих на регулювання валютних курсів, 

сприяння конвертованості валют, надання кредитів країнам — членам Фонду для 

покриття тимчасового дефіциту їх платіжних балансів, ліквідацію валютних обмежень, 

на організацію консультативної допомоги з фінансових та валютних питань. 

До складу Світового банку входять лише дві інституції — Міжнародний банк 

реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку. Також існує об’єднання 

Група Світового банку, до якої крім двох названих входять ще три інституції: 

Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агенство гарантування інвестицій 

та Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС). 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) — це найбільша у світі 

фінансово-кредитна організація, яка надає довгострокові кредити (15—20 років) на 

державні програми урядам і центральним банкам країн (100 країн). 

Міжнародна асоціація розвитку {МАР) — це міжнародна міжурядова 

організація, створена в 1960 р. для сприяння економічному розвитку найменш 

розвинених країн із річним доходом на одну особу не вище 790 дол. СІЛА. Таким 

країнам МАР надає пільгові кредити на 50 років, стягуючи тільки комісійні в розмірі 

0,75 % річних. 

Міжнародна фінансова корпорація {МФК) створена в 1956 р. для 

стимулювання приватного підприємства головним чином у країнах — членах МФК, що 

розвиваються. МФК сприяє спільним інвестиціям місцевого та іноземного капіталів і 

вкладає кошти тільки в прибуткові підприємства приватного сектору. 

Багатостороннє агентство гарантування інвестицій {БАТІ) — це 

спеціалізована установа, створена в 1988 р., метою якої є заохочення надходження 

інвестицій у країни, що розвиваються, шляхом їхнього страхування від некомерційних 
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ризиків. Некомерційними ризиками вважаються: невиконання контракту внаслідок 

урядового рішення; революції, перевороти та подальші зміни в соціально-політичному 

становищі; воєнні дії; скасування конвертованості національної валюти й пов’язані з 

цим перепони під час переказу прибутків до країни-інвестора.  

Важливе місце серед валютно-позичкових і фінансових інститутів посідають 

регіональні банки розвитку: Міжамериканський, Африканський, Азіатський, 

Європейський банк реконструкції та розвитку. 

До регіональних валютно-позичкових організацій ЄС належать: Європейський 

інвестиційний банк (ЄІБ); Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС) та 

ін. До Світового банку Україна вступила в 1992 р. (водночас зі вступом до МВФ) 

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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РЕКОМЕНДОВАНІ РЕСУРСИ 

1. Крупська Л.П. Економіка. 11 клас. Профільний рівень: Підручник для ЗНЗ / Л.П. 

Крупська, І.Є. Тимченко, Т.І. Чорна. – Х.: Ранок, 2011. – 288 с. 

2. Бицюра Ю.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки. 

11 клас / Ю.В. Бицюра, Г.О. Горленко, С.Л. Капіруліна. – К.: Центр навчально-

методичної літератури, 2014. – 95 с. 

3. Горленко Г.О. Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи + Практичні 

роботи: навч. посіб. для учнів 11-х кл. екон. профілю навчання / Г.О. Горленко. – 

Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 115 с. 

4. Горленко Г.О. Завдання для поточного та тематичного оцінювання з економіки 

(профільний рівень, 10-11 класи) / Г.О. Горленко. – Кам’янець-Подільський: 

Аксіома, 2014. – 239 с. 

5. Латер Ю.С., Ящишина І.В. Методичний посібник до «Робочого зошита 

із загальної економіки». – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 

2004. 

6. І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 256 с. 

7. Радіонова І.Ф. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас. 

Камянець-Подільський: Аксіома: 2011. – 176 с. 

Радіонова І.Ф., Кравченко І.С., Радченко В.В. 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  

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  
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