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ПЕРЕДМОВА 

 

Мета вивчення дисципліни: вивчення економічних відносин як форми 

суспільного виробництва, пізнання основ економічного життя суспільства у 

взаємозв’язку з інтересами та потребами людей, вивчення проблем ефективного 

використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення 

максимальних кінцевих результатів щодо задоволення постійно зростаючих 

людських потреб. 

 

Завдання дисципліни:  

формування основ студентоцентрованого освітнього процесу зі свідомим 

розумінням сутності та призначення економічного знання у розвитку суспільства; 

засвоєння змісту базових економічних категорій та економічних законів; 

набуття навичок аналізу агрегованих показників, визначення чинників і 

наслідків макроекономічного розвитку господарських систем, а також 

можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів 

економічної політики. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-

професійної програми: дисципліна є пререквізитом усіх дисциплін економічного 

циклу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 

постреквізитом для вивчення курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

зокрема: мікроекономіка, макроекономіка, фінанси, економіка підприємства. 

 

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких 

компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

СК 1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні 

економічні явища. 

СК 2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури.  

 

Вивчення дисципліни має забезпечити отримання здобувачами таких 

програмних результатів навчання:  

ПРН 1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПРН 2. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем. 

ПРН 3. Визначати особливості функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 

 

Зародження і розвиток політичної економії. Основні напрямки, школи і течії в 

політичній економії. Розвиток економічної думки в Україні. Предмет політичної 

економії. Тлумачення предмета політичної економії різними школами.  

Економічна теорія і політична економія: проблеми взаємозв’язку. Закони, 

принципи і категорії політичної економії. Система економічних законів. 

Нормативна і позитивна політична економія.  

Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх 

використання. Функції політичної економії. Політична економія і обґрунтування 

економічної політики. Місце політичної економії в системі економічних наук.  

 

Тема 2. Економічні потреби та інтереси 

 

Виробничі можливості суспільства і потреби. Суперечність між суспільними 

потребами і економічними ресурсами суспільства.  Економічні потреби 

суспільства, їх суть і структура. Економічний закон зростання потреб. Формування 

потреб.  

Корисність продукту. Об’єктивна і суб’єктивна корисність продукту. 

Гранична корисність продукту.  

Економічний інтерес, його об’єкт, функція. Інтереси і потреби: діалектика 

взаємозв’язку. Єдність і суперечності в системі інтересів.  

Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства.  

 

Тема 3. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система 

суспільства та закони її розвитку 

 

Економічна система суспільства та закони її розвитку Економічна система та 

її матеріальна основа. Суспільний поділ праці. Структура продуктивних сил. 

Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. 

Формаційний та цивілізаційний підходи до процесів суспільного розвитку.  

Об’єктивні основи розвитку людської цивілізації. Етапи розвитку та 

гуманістична спрямованість цивілізаційного процесу. Типи та моделі економічних 

систем.  

Власність як економічна категорія. Структура власності та її історичні типи, 

види і форми. Суб’єкти власності. Об’єкти власності. Власність на робочу силу та 

підприємницький талант. Інтелектуальна власність. Власність на інформацію. 

Відносини власності на засоби виробництва і природні ресурси. Право власності. 

Власність на засоби виробництва та способи з’єднання факторів виробництва.  

Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі.    
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Тема 4. Форми організації суспільного виробництва. Товарна форма 

організації суспільного виробництва 

 

Натуральна (традиційна) форма організації виробництва. Суть і риси 

натурального господарства та його історичні межі. Товарна форма організації 

суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва, його суть, 

ознаки і роль у розвитку суспільства. Суб’єкти і об’єкти товарних відносин. 

Товарна форма продукту. Товар та його властивості. Суперечності товару. 

Альтернативні теорії вартості. Проста і розвинена форми товарного виробництва. 

Спільні риси та відмінності.  

Функціонування товарного господарства та його закони.  

 

Тема 5. Гроші та закони грошового обігу 

 

Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть грошей. Функції грошей. 

Альтернативні теорії грошей. Грошовий обіг та його закони. Визначення грошової 

маси, необхідної для обслуговування товарного обігу. Сталість грошового обігу. 

Грошові реформи, гроші, ціна та інфляція. Еволюція грошей. Сучасна грошова 

система.  

 

Тема 6. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи 

 

Інституціональні основи ринкової економіки. Ринкові відносини, їх суб’єкти і 

об’єкти. Визначення ринку: альтернативні теорії. Попит і пропозиція.  

Ринкова рівновага. Ринкова ціна: механізм формування і функції. Функції 

ринку. Умови формування і розвитку ринку. Особливості ринкових відносин в 

Україні. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання. Ринок 

засобів виробництва. Загальні проблеми формування цін на ресурси. Ринок 

капіталу та його складові. Ринок праці та розподіл трудових ресурсів. Ринок 

нерухомості та його особливості. Проблеми формування ринків праці, землі та 

капіталів в Україні. Легальний і нелегальний ринки.  

Банки, їх роль та функції. Центральні і комерційні банки. Інші фінансово-

кредитні установи.  

Товарні біржі. Фондова біржа. Цінні папери. Роль ринкової інфраструктури в 

регулюванні економічних процесів. Конкуренція, її суть, функції та форми. Роль 

конкуренції. Види ринків, залежно від рівня конкуренції на них. Ринок 

монополістичної конкуренції. Ринок досконалої конкуренції. Олігополія та 

монополія. Монополії: суть та форми. Природна та економічна монополія: суть та 

характеристики. Види монополістичних об’єднань: трести, холдинги, картелі, 

концерни. Закони конкуренції та антимонопольне законодавство. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Тема 7. Суб’єкти ринку 

 

Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин. Сектор домогосподарств. 

Двоїста роль домогосподарств в економіці. Домогосподарства як постачальники 

ресурсів. Доходи домогосподарства. Витрати домогосподарства. Розподіл доходів 

на особисте споживання, податки і заощадження. Витрати на споживання. Місце 

домогосподарства в кругообігу продуктів.  

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Сектор ділових підприємств. 

Форми і види підприємств. Суть підприємництва і умови його існування. Види та 

функції підприємництва. Валовий дохід, його суть та структура. Підприємницький 

дохід. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні. 

Значення прибутку в розвитку підприємництва. Роль підприємства і 

підприємництва в ринковій економіці.   

 

Тема 8. Капітал. Витрати виробництва і прибуток 

 

Первісне нагромадження капіталу. Особливості нагромадження капіталу в 

Україні. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу. Капітал 

як економічна категорія. Альтернативні теорії капіталу .  

Капітал підприємства. Масштаби підприємства. Концентрація та 

централізація капіталу. Кругооборот капіталу і його стадії. Функціональні форми 

капіталу. Оборот капіталу підприємства. Основний та оборотний капітал. 

Зношення основного капіталу. Амортизація. Капітал і витрати виробництва. 

Концепції витрат виробництва та особливості їх динаміки. Суть і види витрат 

виробництва.  

 

Тема 9. Основні результати національного виробництва та його 

ефективність 

 

Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. 

Методологічні аспекти системи національних рахунків. Продуктивність суспільної 

праці та її роль у відтворювальному процесі. Суть і види економічного відтворення: 

просте і розширене. Кругообіг доходу, ресурсів і продукту у процесі відтворення. 

Відтворення всіх елементів економічної системи. 

Тіньовий сектор в економічному відтворенні. Масштаби і особливості тіньової 

економіки в Україні. Розподільчі відносини та їх місце у відтворювальному 

процесі. Суть розподілу національного доходу. Об’єктивні основи формування 

доходів населення. Диференціація доходів населення.  
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Тема 10. Економічне зростання та циклічність економічного розвитку 

 

Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного 

зростання. Нагромадження. Норми нагромадження. Заощадження та інвестиції. 

Роль інвестицій в економічному зростанні.  

Матеріальні фактори економічного зростання. Науково-технічна революція та 

її роль в економічному зростанні. Теорії і моделі економічного зростання. 

Економічне зростання і економічні цикли. Економічні кризи та їх причини. Теорії 

циклів: дискусійні проблеми. 

 

Тема 11. Зайнятість, безробіття і соціальний захист населення 

 

Продуктивність праці та економічне зростання. Фактори підвищення 

продуктивності праці. Особливості розвитку економіки в Україні. Відтворення й 

зайнятість трудових ресурсів.  

Безробіття: сутність і причини. Типи, форми і рівень безробіття. Рівень 

природного безробіття. Структурне та фрикційне безробіття. Закон Оукена. 

Соціальні та економічні наслідки безробіття для економіки країни. Соціальний 

захист безробітних в Україні.  

 

Тема 12. Доходи населення, їх формування та розподіл 

 

Сутність доходів населення, їх види та джерела формування. Доходи від 

трудової діяльності. Доходи від власності. Доходи від трансфертів. Доходи на 

інтелект. Орендний доход. Процент на капітал.  

Заробітна плата – основна форма доходів населення. Економічна природа 

зарплати. Форми і системи зарплати. Номінальна та реальна заробітна плата. 

Індексація доходів населення.  

Система соціального партнерства. Соціальні програми як джерело 

формування сімейних доходів населення. Сукупний сімейний доход. Пенсійне 

забезпечення та його види. Пенсійна реформа в Україні. Сімейний бюджет. 

Структура використання сімейних доходів. Компенсаційна політика держави.  

 

Тема 13. Державне регулювання національної економіки 

 

Держава як суб’єкт економічних відносин. Державний сектор в економіці. 

Держава як товаровиробник. Підприємництво в державному секторі. Суспільні 

блага і послуги. Економічні функції держави. Захист конкуренції та 

антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази. 

Розподіл ресурсів і суспільні блага. 

Роль держави в кругообігу продукту, ресурсів і доходу. Методи державного 

регулювання змішаної економіки. Розподіл державного національного доходу і 

ресурсів. Межі державного втручання в регулювання економічного відтворення. 

Роль держави в регулюванні цін. Регулювання заробітної плати державою. 

Колективні договори між підприємцями і трудовими колективами.  
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Тема 14. Основні риси та тенденції розвитку світового господарства 

 

Форми міжнародних економічних відносин. Світове господарство: його суть 

та структура. Розвинуті країни ринкової економіки. Країни, що розвиваються. 

Країни з перехідною економікою.  

Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. 

Інтернаціоналізація господарських відносин і продуктивних сил. Транснаціональні 

корпорації та їх роль. Міжнародна економічна інтеграція. Головні інтеграційні 

угруповання світу. Європейське економічне співтовариство і його місце в світовій 

економіці. Світогосподарські зв’язки та їх форми.  

 

Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на 

економічний розвиток України 

 

Причини виникнення та суть глобальних проблем. Економічне зростання та 

глобальні проблеми. Основні глобальні проблеми сучасності Класифікація 

глобальних проблем. Роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем. 

Екологічна криза та форми її прояву. Паливно-енергетична та сировинна проблеми. 

Проблеми економічної відсталості окремих країн. Міжнародне співробітництво в 

розв’язанні глобальних проблем і розвитку світового господарства.  
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 

 

Тема 1. Предмет і метод політичної економії 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Розвиток економічної думки в Україні.  

2. Економічна теорія і політична економія: проблеми взаємозв’язку.  

3. Місце політичної економії в системі економічних наук 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Економічна теорія: виникнення, становлення, розвиток. 

2. Історія розвитку економічної думки в Україні. 

3. Позитивний та нормативний аналіз економічних процесів – сутність та 

особливості. 

4. Економічна теорія: виникнення, становлення, розвиток. 

 

Практична частина 

 

Завдання 1.1 

Дайте визначення наступних понять: інституціоналізм; неокласицизм; 

неокласичний синтез; неокейнсіанство, неолібералізм. 

 

Завдання 1.2 

На основі вивченого матеріалу теми заповніть таблицю 1.1, у якій має бути 

відображено еволюцію уявлень про предмет економічної теорії протягом існування 

економічної думки у суспільстві: 

Таблиця 1.1 

Назва економічної школи або течії 
Представники 

школи 

Предмет 

економічної теорії 

Давньогрецькі та давньоримські мислителі   

Школа меркантилізму   

Школа фізіократів   

Класична школа   

Марксизм   

Маржиналізм   

Кейнсіанство   

Монетаризм   

Неокласицизм   
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Неокласичний синтез   

Інституціоналізм   

 

Завдання 1.3 

На основі вивченого матеріалу теми заповніть таблицю 1.2, у якій повинно 

бути проаналізовано постулати основних економічних шкіл та течій, а також 

визначено їх основні заслуги та недоліки: 

Таблиця 1.2 

Назва економічної 

школи або течії 

Найяскравіші 

представники школи 

Основні концепції 

представників в 

школи або течії 

Переваги і 

недоліки основних 

постулатів шкіл 

    

    

    

    

    

    

 

Завдання 1.4 

Вкажіть назви праць, в яких викладено основні економічні думки, наступних 

мислителів і вчених-економістів: Ксенофонта; Аристотеля; Платона; Антуана де 

Монкретьєна; Адама Сміта; Джона Кейнса та Карла Маркса. 

 

Завдання 1.5. 

Визначіть твердження, що відносяться до макроекономіки та мікроекономіки:  

а) уряд здійснює політику лібералізації цін;  

б) відсутність дощів протягом тривалого періоду спричинила в центральних 

районах країни зниження врожайності зернових;  

в) мінімальний рівень зарплати в країні складає 6500 грн.;  

г) ліквідація бюджетного дефіциту є одним із засобів зниження рівня інфляції;  

д) зниження податкових ставок сприяє пожвавленню ділової активності в 

країні; 

ж) розмір особистого доходу студента залежить від розміру його стипендії та 

середнього доходу його родини. 

Таблиця 1.3 

Макроекономіка Мікроекономіка 
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Рекомендована література 

 

1. Бріль М. С., Кліменко О. М., Лісна І. Ф. Політична економія: навч. 

посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 280 с. 

2. Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк 

В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., 

Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. Умань : ВПЦ «Сочінський», 2018.  617 с. 

3. Ємець О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Політична економія : навч. 

посіб. Івано-Франківськ. 2017. 328 с. 

4. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

«Медицина», 2018. 232 с. 

5. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 

 

 

 

Тема 2. Економічні потреби та інтереси 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Корисність продукту.  

2. Об’єктивна і суб’єктивна корисність продукту.  

3. Гранична корисність продукту. 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Благо, цінність, корисність і ціна: сутність та їх співвідношення. 

2. Ієрархія потреб. Домінування приватних інтересів в ринковій економіці. 

 

Практична частина 

 

Завдання 2.1 

Дайте визначення наступних понять: економічний інтерес, закон зростання 

потреб, перехідна економічна система, право власності, володіння, розпорядження, 

користування. 

 

Завдання 2.2 

Наведіть приклади потреб за всіма відомими Вам класифікаційними ознаками. 

Спробуйте доповнити класифікацію власною ознакою. 

 

Завдання 2.3 

У країні виробляється тільки два товари: IT-техніка та взуття. Можливі 

варіанти випуску цих товарів наведені у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Варіанти I II III IV V VI 

IT-техніка 

(тис. шт.) 
10 8 6 4 2 0 

Взуття 

(тис. пар) 
0 10 20 28 34 38 

 

а) побудуйте криву виробничих можливостей;  

б) позначте на графіку наступні варіанти виробництва: 

Таблиця 2.1 

Варіанти VII VIII IX X XІ 

IT-техніка 

(тис. шт.) 
7 6 5 3 2 

Взуття 

(тис. пар) 
15 25 20 35 25 

 

в) визначте ефективний, неефективний та неможливий варіанти виробництва 

 

Рекомендована література 

 

1. Бріль М. С., Кліменко О. М., Лісна І. Ф. Політична економія: навч. 

посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 280 с. 

2. Бурляй А.П., Костюк В.С., Смолій Л.В., Осіпова А.А. Сучасні теорії 

економічного розвитку: соціальні аспекти. Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва. 2021. Вип. 98. Ч.2. С. 221–231. 

URL: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/98/98.2/21.pdf 

3. Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк 

В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., 

Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. Умань : ВПЦ «Сочінський», 2018.  617 с. 

4. Ємець О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Політична економія : навч. 

посіб. Івано-Франківськ. 2017. 328 с. 

5. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

«Медицина», 2018. 232 с. 

6. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 

7. Осіпова А.А., Фротер О.С., Пархоменко Л.А. Кейнсіанство як 

економічна стратегія державного регулювання кризового періоду. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 11 (1). С. 62–

68. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447 

8. Смолій Л.В., Осіпова А.А. Еволюція концепту «суспільний сектор» в 

контексті теорій економічного розвитку. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. 

URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185 

 

  

https://journal.udau.edu.ua/assets/files/98/98.2/21.pdf
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185
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Тема 3. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна 

система суспільства та закони її розвитку 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1. Етапи розвитку та гуманістична спрямованість цивілізаційного 

процесу.  

2. Тенденції в розвитку відносин власності в Україні та у світі.  

 

Практична частина 

 

Завдання 3.1 

Дайте визначення понять: економічна система, види економічних систем, 

власність як економічна категорія, форми власності, юридичний аспект власності 

(володіння, користування, розпорядження). 

 

Завдання 3.2 

Опишіть всі види суб’єктів і об’єктів власності, з якими Ви зіштовхуєтеся 

протягом дня.  

 

Завдання 3.2 

Представте в схематичній формі структуру власності сучасної України 

 

Рекомендована література 

 

1. Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк 

В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., 

Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. Умань : ВПЦ «Сочінський», 2018.  617 с. 

2. Ємець О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Політична економія : навч. 

посіб. Івано-Франківськ. 2017. 328 с. 

3. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

«Медицина», 2018. 232 с. 

4. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 

5. Осіпова А.А., Фротер О.С., Пархоменко Л.А. Кейнсіанство як 

економічна стратегія державного регулювання кризового періоду. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 11 (1). С. 62–

68. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447 

6. Смолій Л.В., Осіпова А.А. Еволюція концепту «суспільний сектор» в 

контексті теорій економічного розвитку. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. 

URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185 

 

  

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185
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Тема 4. Форми організації суспільного виробництва. Товарна форма 

організації суспільного виробництва 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1. Альтернативні теорії вартості.  

2. Проста і розвинена форми товарного виробництва.  

3. Спільні риси та відмінності. 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Історія української гривні. 

2. Суперечності товарного виробництва. 

 

Практична частина 
 

Завдання 4.1 

Розв’яжіть наступні завдання: 

а) 1 т зерна обмінюється на 50 м тканини, а 1 станок – на 10 т зерна. Скільки 

тканини можна виміняти на станок? Що лежить в основі мінових пропорцій 

товарів? 

б) Товар А обмінюється на п’ять одиниць товару Б. Як зміниться мінова 

пропорція, якщо вартість товару Б знизиться вдвічі? 

 
Завдання 4.2 

Розв’яжіть наступні завдання та обґрунтуйте висновки: 

а) Кількість товару в країні зросла у 4 рази, ціни на товари зросли у 3 рази. 

Як зміниться маса грошей в обігу, якщо швидкість обігу грошей зросла у 3 рази?  

б) Розрахуйте кількість грошей, необхідних для обігу, якщо загальний 

річний обсяг продаж дорівнює 300 млрд. доларів, а долар обслуговує за рік 

7 товарних операцій.  

Як зміниться кількість необхідних для обігу грошей при:  

а) збільшенні суми товарів вдвічі;  

б) при такому ж прискоренні обігу грошової одиниці? 

в) Сума цін товарів, що знаходяться в обігу, 640 млн. грн., сума цін товарів, 

проданих у кредит – 60 млн. грн., взаємні розрахунки – 90 млн. грн., а термінові 

платежі – 40 млн. грн. Грошова одиниця за рік обертається у середньому 30 раз. 

В обігу знаходиться 3 млн. грн. Як відредагує на це товарно- грошовий обіг? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Завдання 4.3 

Тривалість робочого дня 8 год, денна зарплата 13 дол. Як зміниться ціна 

праці, якщо:  

а) робочий день збільшиться на 2 год, а оплата залишиться 
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незмінною; 

б) при одному й тому ж робочому дні зарплата знизиться на 9 дол.;  

в) зарплата зросте на 5 %. 

 

Завдання 4.4 

Усі представлені у таблиці товаровиробники виробляють газонокосилки. За 

даними таблиці розрахуйте індивідуальний робочий час на виробництво товару для 

кожної групи товаровиробників та суспільно-необхідний час на виготовлення 

товару. Яким чином розраховується індивідуальний робочий час та суспільно-

необхідний робочий час? 

Таблиця 4.1 

Група 

товаровиробників 

Обсяг виробництва 

(одиниць товару) 

Витрати часу на 

виробництво 

одиниці товару (год) 

І 200 8 

II 500 10 

III 300 12 

 

Рекомендована література 

 

1. Ємець О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Політична економія : навч. 

посіб. Івано-Франківськ. 2017. 328 с. 

2. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

«Медицина», 2018. 232 с. 

3. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 

4. Осіпова А.А., Фротер О.С., Пархоменко Л.А. Кейнсіанство як 

економічна стратегія державного регулювання кризового періоду. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 11 (1). С. 62–

68. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447 

5. Смолій Л.В., Осіпова А.А. Еволюція концепту «суспільний сектор» в 

контексті теорій економічного розвитку. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. 

URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185 

  

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185
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Тема 5. Гроші та закони грошового обігу 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1. Альтернативні теорії грошей.  

2. Еволюція грошей.  

3. Сучасна грошова система. 
 

Практична частина 

 

Завдання 5.1 

Яка кількість грошей необхідна для обігу, якщо сума цін усіх товарів – 700 

млрд. гр. од.; сума цін товарів, проданих у кредит 250 млрд.; платежі, строк оплати 

яких наступив – 200 млрд.; взаємопогашені платежі – 100 млрд.; середнє число 

оборотів – 5. Як зміниться ця потреба, якщо швидкість обігу грошей становитиме: 

а) 10; б) 6. 

 

Завдання 5.2 

Розрахуйте кількість грошей, необхідних підприємству як засоби обігу, за 

такими даними:  

а) сума цін за реалізованими товарами (роботами, послугами) – 4 500 млрд грн;  

б) сума цін товарів (робіт, послуг), проданих з розстрочкою платежу, строк 

оплати яких не настав, – 42 млрд грн;  

в) сума платежів за довгостроковими зобов’язаннями, строки яких настали, – 

172 млрд грн;  

г) сума взаємнопогашуваних платежів – 400 млрд грн;  

д) середня кількість оборотів грошей за рік – 10. 

 

Завдання 5.3 

У країні є 3 виробники, які забезпечують потребу суспільства у товарі Х. 

Виробники 

Індивідуальний 

робочий час, що 

витрачається на 

виробництво 1 од. тов. 

Х (години) 

Кількість товарів, що 

виробляються Х (од) Q 

A 2 200 

B 3 250 

C 3,1 220 

Розрахуйте величину вартості товару Х (або суспільно – необхідний робочий 

час, що витрачається на виробництво товару Х) в годинах 
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Рекомендована література 
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контексті теорій економічного розвитку. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. 
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Тема 6. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1. Визначення ринку: альтернативні теорії.  

2. Загальні проблеми формування цін на ресурси.  

3. Ринок капіталу та його складові.  

4. Ринок праці та розподіл трудових ресурсів.  

5. Ринок нерухомості та його особливості.  

6. Проблеми формування ринків праці, землі та капіталів в Україні. 

Центральні і комерційні банки.  

7. Інші фінансово-кредитні установи.  

8. Товарні біржі. Фондова біржа. Цінні папери. 

 

 

 

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185
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Рекомендовані теми рефератів: 

 

1. Проблеми розвитку ринкової економіки України. 

2. Становлення ринкових відносин та формування інфраструктури 

ринку в Україні. 

3. Закон попиту і пропозиції та їх роль в економічному житті. 

4. Конкуренція і монополія в сучасній ринковій економіці. 

5. Антимонопольна політика держави та її сутність. 

6. Нецінова конкуренція в економічній і політичній сферах суспільного 

життя. 

7. Сучасні монополії: суперечності, переваги і вади. 

 

Практична частина 

 

Завдання 6.1 

Виконайте наступні завдання: 
а) Щодо характеру конкурентної боротьби та методів ціноутворення 

розрізняють чотири моделі ринкової економіки: 

1) чиста конкуренція; 

2) монополія; 

3) монополістична конкуренція; 

4) олігополія. 
Які з них характеризуються рисами (1, 2, 3, 4), зазначеними в таблиці: 

Таблиця 6.1 
Характерна Модель ринку 

риса 1 2 3 4 

1. Число фірм 1 Дуже велике Кілька Багато 

2. Тип продукту  

Унікальний 

 

Стандартизований 
Стандартизований 

або 

диференційований 

 

Диференційований 

3. Контроль за 

ціною 

 

Значний 

 

Відсутній 
Обмежений або 

значний при 

таємній змові 

Деякий у досить 

вузьких рамках 

4. Умови вступу 

до галузі 

 

Блоковані 
 

Дуже легкі 
Зіштовхуються із 

значними 

перешкодами 

 

Порівняно легкі 

5. Нецінова 

конкуренція 

 

Майже 

немає 

 
Відсутня 

Дуже типова 

особливо при 

диференціації 

продукту 

Відрізняється 

значним наголосом 

на якість, рекламу, 

торговельні знаки 

 

б) Визначте, які спеціалізовані інфраструктури із 2-ої колонки таблиці 

обслуговують ринки, наведені в 1-ій колонці таблиці 2? 

Відповідність запишіть у 3-тю колонку: 
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Таблиця 6.2 
1 колонка 2 колонка 3 колонка 

а) споживчий ринок і ринок засобів 
виробництва; 

1) фондові і валютні біржі, банки;  

б) ринки робочої сили, нерухомості; 2)  інформаційно-комерційні  організації, 
інжинірингові фірми; 

 

в) фінансовий (капіталу, фондовий) і 

валютний ринки; 

3) магазини, універмаги, універсами, 
буфети, палатки, товарні біржі; біржі 

праці, служби зайнятості; 

 

г)  науково-технічних  розробок  та 
інформації. 

4) ріелтерські фірми, земельні аукціони.  

 

Завдання 6.2 

Розв’яжіть наступні задачі: 

а) За наведеними в таблиці 3 даними про попит і пропозицію на чай 

«Dilmah» побудуйте криву попиту і криву пропозиції. Визначте 

рівноважну ціну. 

Таблиця 6.3 

Ціна за 1 пачку, 

грн. 

Обсяг попиту, тис. пачок Обсяг пропозиції, тис. 

пачок 

10 10 3 
12 9 4 

14 8 5 

16 7 6 

18 6 7 

20 5 8 

б) На основі даних таблиці побудуйте в одній координатній площині 

графіки кривої попиту і кривої пропозиції пшениці і визначте рівноважну ціну, 

рівноважний обсяг товару, його дефіцит і надлишок. Висновки обґрунтуйте. 

Таблиця 6.4 

Попит, тис. 

ц 

Ціна за 

центнер, 

грн. 

Пропозиція, 

тис. ц 

Дефіцит (-) або 

надлишок (+), тис. ц 

100 3 90  

90 4 85  

80 5 80  

70 6 75  

60 7 70  

55 8 65  

 

Рекомендована література 

 

1. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 
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2. Мацелюх Н. П., Касьяненко Л. М., Максименко І. А. Економічна теорія. 

Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 478 с. URL: 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4227/1/4064_IR.pdf 

3. Мацелюх Н. П., Максименко І. А. Історія економіки та економічної 

думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка. К. : «Центр 

учбової літератури», 2014. 382 с. 

4. Пасемко Г. П., Бага Л. Г., Бєсєдіна Г. Є. Політична економія : навч. посіб. 

Харків : ХНАУ, 2020. 415 с. 

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Тема 7. Суб’єкти ринку 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1. Загальні економіко-правові основи розвитку підприємництва в Україні.  

2. Роль підприємства і підприємництва в ринковій економіці. 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Мотивація підприємницької діяльності. 

2. Підприємство і фірма: їх суть, види, спільні і відмінні риси. 

3. Особливості розвитку корпорацій в Україні. 
4. Бізнес-план: призначення, суть, характеристика, структура. 

 

Практична частина 
 

Завдання 7.1 

Дайте визначення наступних понять: фірма, особисте споживання, 

особисте заощадження, акціонерне товариство, товариство з обмеженою 

відповідальністю, корпорація, асоціація. 

Завдання 7.2 

За даними, наведеними в таблиці, визначте, на якому з трьох промислових 

підприємств, що займаються пошиттям жіночого і чоловічого одягу, найвищий 

і найнижчий коефіцієнт рівня спеціалізації (заповніть пусті клітини таблиці). 

 

 

 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4227/1/4064_IR.pdf
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Таблиця 7.1 

Підприємство 

Загальний обсяг 

виготовленої 

продукції, млн. грн. 

Утому числі 

профільна 

продукція одного 

виду (жіночі сукні 

та костюми), млн. 

грн. 

Коефіцієнт рівня 

спеціалізації, % 

ТОВ «Олена» 2500,00 1250,00  

ПП «Елада» 1740,00 580,00  

ПП «Dress» 3600,00 2571,00  

На основі проведених розрахунків зробіть відповідні висновки. 

 

Завдання 7.3 

Приватний підприємець Іваненко П.І. на закупівлю комп’ютерів для 

автоматизації роботи власної фірми взяв кредит у банку в розмірі 200 000 грн. 

під 15% річних. Розрахуйте майбутню вартість кредиту та суму, яку переплатить 

підприємець, якщо кредит йому надано на 10 років під простий процент? 
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Тема 8. Капітал. Витрати виробництва і прибуток 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1. Альтернативні теорії капіталу.  

2. Зношення основного капіталу.  

3. Амортизація. 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Стан і перспективи первісного накопичення капіталу. 

2. Умови мотиваційної природи заробітної плати. 

3. Вартість, ціна робочої сили та заробітна плата. 
4. Мінімальна заробітна плата та її динаміка в Україні. 

 

Практична частина 
 

Завдання 8.1 

Визначити величину нової вартості, додаткової вартості і норму додаткової 

вартості, якщо на виготовлення костюма вартістю 1850 грн. пішло 3 м тканини 

по 200 грн. за 1 м, зношення швейної машини – 150 грн., вартість витрачених 

матеріалів – 350 грн., а заробітна плата – 200 грн. 

 

Завдання 8.2 

Визначити вартість постійного (С) і змінного (V) капіталу, а також 

основного і оборотного капіталу, якщо на побудову виробничих приміщень 

витрачено 1  580 000 грн., на придбання машин, обладнання – 850 000 грн., 

сировини і напівфабрикатів – 300 000 грн., палива і допоміжних матеріалів – 

250 000 грн., на наймання робочої сили – 150 000 грн. 

 

Рекомендована література 

 

1. Базилюк А. В. Економічна теорія. Практикум: навчальний посібник / 

Базилюк А. В., Дерій Ж. В., Концева В. В., Хоменко І. О. К.: Центр учбової 

літератури, 2020. 312 с.  

2. Економічна теорія: практикум для студентів неекономічних 

спеціальностей: навчальний посібник / Базилевич В. Д. та ін.. К.: ВПЦ Київський 

університет, 2016. 160 с.  

3. Єпіфанова І. Ю., Гуменюк В. С. Фактори зростання прибутку 

підприємства. Науковий журнал Молодий вчений. Економічні науки. Херсон. 2016. 

№ 7(34). С. 46–49. 

4. Історія економіки та економічної думки: підручник / Базилевич В. Д., 

Гражевська Н. І., Гайдай Т. В. та ін.; за ред. В. Д. Базилевича. К.: Знання, 2018. 

775 с.  
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5. Макроекономіка: базовий курс: навчальний посібник / [проф. 

І.Й. Малий, проф. І. Ф. Радіонова, доц. Т. Ф. Куценко, доц. Н. В. Федірко та ін.] 

Київ: КНЕУ, 2016. 253 с. URL: 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27472/baz_kurs_16.pdf?sequence=1&isAll

owed=y  

6. Макроекономіка: навчальний посібник / Бакланова О. Г., 

Брагарник О. О. та ін. ; за заг. ред. М. І. Звєрякова. Одеса : ОНЕУ, 2017. 267 с. URL: 

http://oneu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/12/np_2015.pdf  

7. Політична економія / [уклад. Л. Й. Сергієнко, А. С. Музиченко, С. А. 

Музиченко та ін.]. Умань : РВЦ Софія, 2007. 172 с. 

8. Політична економія. навч. посіб. / За редакцією д.е.н., проф. 

Г. І. Башняніна, к.е.н., доц. Є.С. Шевчук. 3–тє вид., перероблене і виправлене. 

Львів: Новий Світ – 2000, 2006. 480 с. 

9. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 р. № 698-ХІІ. 

Редакція від 29.01.2020, підстава – 143-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua / 

laws/show/698-12#Text 

10. Проданова І. І., Данилейчук Р. Б. Національна економіка : навчальний 

посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. 198 с. URL: 

http://chitalnya.nung.edu.ua/node/4484  

11. Струк Н. П. Мікроекономіка : навчально-методичний комплекс / Н. П. 

Струк. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. 88 с. 

 

 

 

Тема 9. Основні результати національного виробництва та його 

ефективність 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1. Тіньовий сектор в економічному відтворенні.  

2. Масштаби і особливості тіньової економіки в Україні.  

3. Проблеми багатих і бідних.  

4. Межа бідності: абсолютна і відносна.  

5. Проблеми бідних і багатих в Україні. 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Економічне зростання в Україні та його протиріччя. 

 

Практична частина 

 

Завдання 9.1 

ВВП країни становить 3245 млрд. дол., споживчі витрати – 2094 млрд. дол., 

державні закупівлі товарів і послуг – 898 млрд. дол.,чистий експорт – (-28) млрд. 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27472/baz_kurs_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27472/baz_kurs_16.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://moodle.udau.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=882&displayformat=dictionary
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дол., амортизація – 300 млрд. дол. Визначте, чи є економіка країни зростаючою? 

 

Завдання 9.2. 

За даними таблиці 1 розрахуйте: ВВП (методами доходів і витрат); ЧВП; НД; 

Таблиця 9.1 

№ 

з/п 
Показник Гр. од. 

1 Експорт 2200 

2 Дивіденди 300 

3 Амортизація 1000 

4 Заробітна плата 4500 4500 

5 Державні закупівлі товарів і послуг 2800 

6 Рента 500 

7 Непрямі податки 1600 1600 

8 Чисті інвестиції 800 

9 Податки на прибуток корпорацій 400 

10 Трансфертні платежі домогосподарствам 2300 

11 Відсотки за капітал 900 

12 Дохід від приватної власності 200 

13 Споживчі витрати 6500 

14 Імпорт 3300 

15 Нерозподілені прибутки корпорацій 600 

 

Завдання 9.3 

Чисельність населення в умовній країні становить 100 млн осіб, реальний ВВП 

— 20 млрд євро. За рік реальний ВВП збільшився на 8 %, а кількість населення — 

в 1,25 рази. Обчисліть, як змінився показник ВВП на одну особу. 

 

Завдання 9.4 

Розрахуйте ЧВП, чисті інвестиції за таких умов: споживчі витрати становлять 

600 гр. од.; валові інвестиції 120; витрати на відновлення зношеного капіталу — 80; 

державні закупівлі – 60; трансферти – 20; експорт – 10; імпорт – 12 гр. од. 

 

Рекомендована література 

 

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: навч. посіб. 

Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. За ред. С. Панчишина і 

П. Островерха. 4-те вид., випр. і доп. Київ : Знання, 2006. 723 с. 

2. Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І. Економічна теорія 

(Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. 

та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 684 с.  

3. Горлач М. I., Соколов М. О., Кримов М. I., Лисенко С. Ф. Економічна 

теорія : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 532 c. 

4. Довгаль О. В. Політична економія : курс лекцій. Миколаїв, 2017. 115 с. 
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5. Колосінська М. І., Бойда С. В. Економічна теорія: навчальний 

посібник. Чернівці: Чернівец. нац. унів-т., 2021. 200 с. 

6. Мацелюх Н. П. Основи економічної науки : навч. посіб. 2-ге вид. допов. 

і перероб. Київ : Видавничий центр Видавничий центр «Кафедра», 2017. 212 с. 

7. Пирог О. В. Теоретичні засади формування моделі розвитку 

національної економіки України в умовах постіндустріального суспільства. 

Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 6–10.  

8. Плескач В. Л., Затонацкая Т. Г., Олексюк Л. В. Проблемы развития 

электронной коммерции в Украине. Економіка України. 2017. № 11. С. 73–85.  

9. Подік І. І. Аналіз впливу оподаткування на економічну безпеку 

держави. Економіка та держава. 2013. № 2. С. 70–74. 

10. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у двух частинах]. Ч. 2: 

Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний 

аналіз в умовах ринкової економіки / за редакцією доктора економічних наук, 

професора О. Б. Жихор. Київ : Видавничій дім кондор. 2018. 440 с.  

11. Шабанов Д. І. Еволюція корпоративних відносин у національній 

економіці України. Науковий журнал «Економічний вісник Національного 

гірничого університету». 2017. № 1 (49). С. 60–71. 

 

 

 

Тема 10. Економічне зростання та циклічність економічного розвитку 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1. Роль інвестицій в економічному зростанні.  

2. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні.  

3. Теорії циклів: дискусійні проблеми. 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Інфляція, її види, причини виникнення та рівень. Інфляційні 

процеси в Україні. 

2. Аналіз безробіття в Україні. 

3. Світові економічні кризи. Економічна криза в Україні. 

 

Практична частина 

 

Завдання 10.1. 

Підприємство виробило партію продукції на 60 тис. грн., прибуток від її 

реалізації 15 тис. грн. Якою буде величина річного прибутку при часі одного 

обороту капіталу 5 місяців. 

Завдання 10.2 

Собівартість продукції, яку планують реалізувати, становить 50 тис. грн при 
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середній рентабельності продукції на підприємстві за звітний період 30%. 

Обчисліть розмір прибутку підприємства. 

Завдання 10.3 

Сукупний доход фірми = 1000 грн., постійні витрати при цьому складають 200 

грн., а середні змінні – 5 грн. Кількість продукції 100 од. Розрахуйте прибуток 

фірми. 

 

Рекомендована література 

 

1. Mesarovic M., Pestel E. Mankind at the Turning Point: the second report of 

the Club of Rome. N. Y., 1974. 31 p.  

2. Pigov A. The Stationary State. London, «Macmillan», 1935. 125 p.  

3. United Nations. Indicators of Sustainable Development: Framework and 

Methodologies, United Nations Sales Publication No. E. 96. II. A. 16 (New York, August 

1996). 

4. Білоцерковець В. В., Зовгородня О. О. Сучасна політична економія та 

її перспективи. Education and science of today: intersectoral issues and development of 

sciences. № 1. 2021. С. 21–22. 

5. Крамаренко І. С., Войт Д. С., Кравець Л. О. Ефективність використання 

інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на 

економічне зростання. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 

№ 1. 2019 URL : https://bit.ly/34UlMjJ 

6. Політична економія: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня 

«Молодший бакалавр» початкового рівня (короткий цикл) спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання. Миколаївський національний 

аграрний університет. 2021. URL: 

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9837/1/politichna-ekonomiya-

kurs-lekcij.pdf.  

7. Старостенко Г. Г. Державне управління трудовою міграцією населення 

та її вплив на економічне становище в країні. УжНУ. Серія Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство. № 18. 2018. C. 69–73. 

8. Федулова Л. Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку 

регіонів. URL : http://www.niss.gov.ua/ monitor/oktober08/18.htm 

9. Чекіна В. Д., Воргач О. А. Вплив витрат на освіту на економічне 

зростання: емпірична оцінка. Економіка промисловості. № 3 (91). 2020. С. 96–122. 

  

https://bit.ly/34UlMjJ
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Тема 11. Зайнятість, безробіття і соціальний захист населення 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1. Закон Оукена.  

2. Соціальні та економічні наслідки безробіття для економіки країни. 

3. Соціальний захист безробітних в Україні. 

 

Практична частина 

 

Завдання 11.1 

До якої групи (зайняті, безробітні, незайняті) можна віднести: 

- випускника коледжу, який вперше шукає роботу; 

- працівника будівельної індустрії, який тимчасово звільнений і чекає 

виклику на роботу; 

- робітника оборонної промисловості, який залишився без роботи, втратив 

надію її знайти, але бажає працювати; 

- пенсіонера, який читає оголошення, щоб знайти собі роботу тривалістю 

не більше 12 годин на тиждень. 

Відповіді обґрунтуйте. 

 

Завдання 11.2 

Обчислити абсолютну величину і рівень безробіття, якщо відомо, що 

трудові ресурси становили 28208,8 тис. ос. Чисельність населення, зайнятого у 

суспільному виробництві – 27249,7 тис. ос. 

 

Завдання 11.3 

Загальна чисельність населення країни А становить 100 млн ос., у тому 

числі: 

- діти до 16 років – 11 млн ос., з них 0,8 млн ос. – зайняті продажем газет, 

миттям автомобілів; 

- пенсіонери – 6 млн ос.; 

- домогосподарки – 4 млн ос.; 

- студенти – 7 млн ос., з них 5,5 млн ос. – студенти денної форми навчання; 
- бродяги і бездомні – 4 млн ос.; 

- особи у виправних установах – 5 млн ос., у психіатричних клініках – 

3 млн ос., на «лікарняних» – 23 млн ос.; 

- звільнені, які не шукають роботу – 5 млн ос.; 

- зайняті не повний робочий день – 1 млн ос.; 

- звільнені із-за спаду в економіці – 2,2 млн ос.; 

- звільнені із-за структурних змін в економіці – 0,9 млн ос.; 

- звільнені за власним бажанням, які шукають більш престижну і 

оплачувану роботу – 0,8 млн ос.; 
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- особи, що навчаються на курсах перекваліфікації центру зайнятості – 

1,7 млн ос. 

Визначити: чисельність робочої сили, кількість безробітних, фактичний 

рівень безробіття, природний рівень безробіття, потенційний ВВП, якщо 

фактичний ВВП дорівнює 2850 млрд грн, а число Оукена дорівнює 2,5. 

 

Завдання 11.4 

Припустимо, що природний рівень безробіття складає 5%, а фактичний – 16%. 

Користуючись законом Оукена, визначте величину відставання ВВП у відсотках. 

Якщо номінальний ВВП дорівнює 300 млрд грн, який обсяг продукції втрачається 

через безробіття? 

 

Рекомендована література 

 

1. Barabash, L., Malovanyi, M., Osipova, A. (2021, March). Social Aspects of 

State Regulation of Agricultural Production. In SHS Web of Conferences (Vol. 100, p. 

04001). EDP Sciences. Barabash L., Malovanyi M., Osipova A. Social Aspects of State 

Regulation of Agricultural Production //SHS Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. 

Т. 100. С. 04001. 

2. Lesia Barabash, Alla Osipova, Irina Korman, Natalia Olyadnichuk and 

Oksana Froter, «Strengthening the Financial Components of State Regulation of 

Agricultural Production in Ukraine». Proceedings of the 36th International Business 

Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4–5 

November 2020, Granada, Spain, p 7999-8014. 

3. Unemployment rate in Europe EU: results of 2019. Аvailable at: 

https://ultramodern-home.ru/2020/02/uroven-bezraboticy-v-stranax-evropy-es-itogi-

2019/ (accessed 14 November 2020). 

4. Економічна активність населення України : стат. збірник / Відп. за вип. 

І. В. Сенік. К. : Держкомстат України, 2019. 205 с.  

5. Ільїч Л. М. Основні причини українського безробіття та неучасті 

громадян в ринку праці. Формування ринкових відносин в Україні. № 4. С. 204–210.  

6. Осіпова А. А. Державна підтримка підприємництва на селі як окремий 

вид соціальної політики. Інноваційні засади управління людськими ресурсами: 

можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки: 

колективна монографія. Рівне: НУВГП, 2020. С. 26–36. 

7. Офіційний сайт державної служби зайнятості України. URL : 

www.dcz.gov.ua/ 

8. Томашик Л. С., Перепьолкіна О. О., Шевчик Б. М. Економічна теорія: 

навчальний посібник. Львів. 2018. 264 с. 

  

http://www.dcz.gov.ua/
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Тема 12. Доходи населення, їх формування та розподіл 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1. Індексація доходів населення.  

2. Система соціального партнерства.  

3. Пенсійна реформа в Україні. 

 

Практична частина 

 

Завдання 12.1 

Протягом року домашнє домогосподарство одержало 360 000 грн. заробітної 

плати, з якої виплачено податків на суму 60 000 грн. Розмір допомоги по догляду 

за дитиною склав 12 000 грн., 15000 грн. було отримано у вигляді дивідендів. На 

оплату благ і послуг домогосподарство витратило 120 000 грн., за кредит сплачено 

30 000 грн., в банк на депозит покладено 20 000 грн.  

Виконайте наступні завдання:  

а) визначте доходи і видатки домашнього господарства;  

б) скільки гривень доходу домашнього господарство виявилося 

невикористаним; 

в) охарактеризуйте структуру доходів і видатків домашнього господарства.  

 

Завдання 12.2 

У таблиці наведені дані про структуру доходів сім’ї за два роки. Заповніть 

таблицю і визначте структуру доходів домогосподарства, зробіть висновок. 

Таблиця 12.1 

Види доходів Величина доходу, грн Частка у бюджеті сім’ї, % 

1-й рік 2-й рік 1-й рік 2-й рік 

Заробітна 

плата 

25300 35000   

Доходи від 

власності 

2000 3500   

Допомога на 

дитину 

1200 1200   

Дивіденди на 

акції 

600 800   

Відсоток по 

депозиту 

500 1000   

Трансфертні 

платежі 

400 500   

Всього 30000 42000 100 100 
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Рекомендована література 

 

1. Barabash, L., Malovanyi, M., Osipova, A. (2021, March). Social Aspects of 

State Regulation of Agricultural Production. In SHS Web of Conferences (Vol. 100, p. 

04001). EDP Sciences. Barabash L., Malovanyi M., Osipova A. Social Aspects of State 

Regulation of Agricultural Production //SHS Web of Conferences. EDP Sciences, 2021. 

Т. 100. С. 04001. 

2. COVID–19 поглиблює нерівність в Україні: доступ до інтернету, 

наявність комп’ютера та житлові умови / Представництво Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні.  К., 2020. URL : 

https://www.unicef.org/ukraine/media/5821/file/COVID%20inequality%20UKR.pdf 

3. Lesia Barabash, Alla Osipova, Irina Korman, Natalia Olyadnichuk and 

Oksana Froter, «Strengthening the Financial Components of State Regulation of 

Agricultural Production in Ukraine». Proceedings of the 36th International Business 

Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4–5 

November 2020, Granada, Spain, p 7999-8014. 

4. Іващенко О. А. Політекономія сталого розвитку: інституційні важелі 

забезпечення трансформаційного управління. Стратегія розвитку України: 

фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VII Міжнародної 

науково-практичної конференції. Київ : «Інформаційно-аналітичне агентство», 

2020. С. 235–238. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/5212 

5. Когатько Ю. Л., Полякова С. В. Житлові соціальні нормативи: історія, 

сучасність, міжнародний досвід. Причорноморські економічні студії. 2020. № 54. 

С. 192–199. 

6. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні: наукова доповідь / 

[Джинчарадзе Н. Г., Боков О. В., Гулевич О. Ю., Вітряк Т. Б., Шостак І. В., Куліков 

Г. Т., Красівський Д. О., Савченко Н. В., Савенко О. О., Літвінчук Л. Й.]. К. : ІПК 

ДСЗУ, 2018. 42 с. 

7. Черенько Л.М. Український середній клас у новому тисячолітті: 

тенденції та перспективи. Демографія та соціальна економіка. 2020. № 4 (42). 

C. 71–92. 

 

 

 

Тема 13. Державне регулювання національної економіки 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Межі державного втручання в регулювання економічного відтворення. 

2. Регулювання заробітної плати державою.  

3. Профспілки і ринок праці.  

http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/5212
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4. Колективні договори між підприємцями і трудовими колективами. 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Роль державного бюджету у розподілі національних доходів. 

Структура доходів і видатків державного бюджету. 

2. Межі ефективного державного регулювання ринкової економіки. 

3. Методи фінансування бюджетного дефіциту. 

4. Борг України та способи його погашення . 
5. Особливості фіскальної політики в Україні. 

 

Практична частина 

 

Завдання 13.1 

Використовуючи набуті теоретичні знання, схематично зобразіть основні 

методи державного регулювання економіки. 

  

Завдання 13.2 
 

Користуючись чинним законодавством і нормативними актами, схематично 

зобразіть структуру та охарактеризуйте основні функції й повноваження в системі 

державного регулювання економіки:  

а) Кабінету Міністрів України;  

б) Міністерства фінансів України;  

в) Міністерства економіки України;  

г) Міністерства аграрної політики України;  

д) Національного банку України. 

 

Рекомендована література 

 

1. Бріль М. С., Кліменко О. М., Лісна І. Ф. Політична економія: навч. 

посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 280 с. 

2. Бурляй А. П., Костюк В. С., Смолій Л. В., Осіпова А. А. Сучасні теорії 

економічного розвитку: соціальні аспекти. Збірник наукових праць Уманського 

національного університету садівництва. 2021. Вип. 98. Ч.2. С. 221–231. 

URL: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/98/98.2/21.pdf 

3. Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., 

Костюк В. С., Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., 

Смолій Л. В., Фицик Л. А., Фротер О. С. Умань : ВПЦ «Сочінський», 2018.  617 с. 

4. Ємець О. І., Репела Н. П., Татунчак Я. І. Політична економія : навч. 

посіб. Івано-Франківськ. 2017. 328 с. 

5. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

Медицина, 2018. 232 с. 

6. Лагутін В. Д, Уманців Ю. М., Щербакова Т. А. Економічна теорія : 

підручник. К. : КНТЕУ, 2017. 607 с. 

7. Мацелюх Н. П., Касьяненко Л. М., Максименко І. А. Економічна теорія. 

https://journal.udau.edu.ua/assets/files/98/98.2/21.pdf
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Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 478 с. URL: 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4227/1/4064_IR.pdf 

8. Мацелюх Н. П., Максименко І. А. Історія економіки та економічної 

думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка. К. : Центр учбової 

літератури, 2014. 382 с. 

9. Осіпова А. А. Державна підтримка підприємництва на селі як окремий 

вид соціальної політики. Інноваційні засади управління людськими ресурсами: 

можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки: 

колективна монографія. Рівне: НУВГП, 2020. С. 26–36. 

10. Осіпова А. А., Фротер О. С., Пархоменко Л. А. Кейнсіанство як 

економічна стратегія державного регулювання кризового періоду. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2020. № 11 (1). С. 62–

68. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447 

11. Пасемко Г. П., Бага Л. Г., Бєсєдіна Г. Є. Політична економія : навч. 

посіб. Харків : ХНАУ, 2020. 415 с. 

12. Смолій Л. В., Осіпова А. А. Еволюція концепту «суспільний сектор» в 

контексті теорій економічного розвитку. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. 

URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185 

 

 

 

Тема 14. Основні риси та тенденції розвитку світового господарства 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

 

1. Транснаціональні корпорації та їх роль.  

2. Європейське економічне співтовариство і його місце в світовій 

економіці. 

3. Світогосподарські зв’язки та їх форми. 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Нерівномірність розвитку економіки окремих регіонів і країн світу. 

2. Транснаціональні корпорації та їх роль. 

3. Міжнародні валютно-фінансові організації. 

4. Етапи становлення сучасної валютної системи. 

 

Практична частина 
 

Завдання 14.1 

Між країною А та іншими країнами мали місце такі зовнішньоторговельні 

операції: купівля резидентами країни А цінних паперів іноземних фірм – 60 млн. 

дол.; імпорт товарів і послуг у країну А – 110 млн. дол.; експорт товарів та послуг 

з країни А – 130 млн. дол.; продаж цінних паперів фірм країни А іноземцям – 70 

http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/4227/1/4064_IR.pdf
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-11-6447
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/185
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млн. дол.; імпорт золота у країну А – 70 млн. дол.; грошові перекази з інших країн 

у країну А – 40 млн. дол. 

Складіть платіжний баланс країни А. 

 

Завдання 14.2 

Визначте масу населення соціалістичних, капіталістичних та країн, що 

розвиваються, якщо відомо, що в 2020 році на Землі мешкало 6 млрд ос. Частка 

населення капіталістичних країн становила 53 %, країн, що розвиваються, – 16%. 

На основі отриманих результатів побудуйте кругову діаграму «Структура 

населення землі за 2020 рік». 

 

Завдання 14.2 

Митний тариф на автомобілі в США становить 2,7 %. Курс долара до євро 

становить 0,8 євро за 1 долар. За яку ціну придбає західнонімецьку автомашину 

американець Джонсон Керінгтон, якщо її вартість 12 тис. євро? 

 

Рекомендована література 

 

1. Grazia Ietto-Gillies. Transnational corporations and international 

production: concepts, theories, and effects. / Grazia I. Cheltenham, UK : Edward Elgar 

Publishing, 2019. 568 p. 

2. Michie J. The Handbook of Globalisation. / Michie J. Cheltenham, UK ; 

Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, 2019. 476 p. 

3. Van den Berg H. International Economies: A Heterodox Approach / H. Van 

den Berg.- 3rd Edition. Routledge, 2017. 628 p. 

4. Архієреєв С.І. Міжнародна економіка і міжнародні економічні 

відносини [Текст]: навч. посіб. / С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, С. О. Климова; 

за ред. С.І. Архієреєва; Нац. техн. унт «Харків. політехн. ін-т». Харків: Видво 

Іванченка І. С., 2019. 233 с. 

5. Економічна теорія : навч. посіб. / Мудрак Р. П., Бурляй А. П., Костюк В. С., 

Котвицька Н. М., Нестерчук Я. А., Пенькова О. Г., Ревуцька А. О., Смолій Л. В., 

Фицик Л. А., Фротер О. С. Умань : ВПЦ «Сочінський», 2018.  617 с. 

6. Камінська Т. М. Основи економічної теорії : підручник. К.: ВСВ 

«Медицина», 2018. 232 с. 

7. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і 

прикладах [Текст]: навч. посіб. / П. П. Гаврилко, А. В. Колодійчук, С. П. Лазур, 

Ф. А. Важинський; Київ. нац. торг.- екон. ун-т, Ужгор. торг.-екон. ін-т. Львів: 

ННВК АТБ, 2019. 257 с. 
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Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на 

економічний розвиток України 

 

Теоретична частина 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та 

розвитку світового господарства. 

 

Рекомендовані теми рефератів: 

1. Шляхи розв’язання продовольчої проблеми 

2. Проблеми економічної відсталості окремих країн і регіонів світу. 

 

Практична частина 
 

Завдання 16.1 

Заповніть таблицю «Екологічні проблеми» 

Таблиця 15.1 

Назва проблеми Причини Шляхи вирішення 

Руйнування родючого шару Землі   

Забруднення водойм   

Забруднення грунту   

Забруднення повітряного океану   

Зменшення видової розмаїтості 
рослин і тварин 

  

 
Рекомендована література 

 
1. Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних 

економічних відносин : колективна монографія; кол. авт.; за ред. О. А. Довгаль, 

Н. А. Казакової. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 540 с. 

2. Дугієнко Н., Дугієнко О. Пріоритети міжнародної економічної 

діяльності україни: глобальний та регіональний аспекти. Економіка та 

суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-9. 

3. Економіка України в глобальному і внутрішньому вимірі: монографія; 

за ред. В. Г. Федоренка, І. М. Грищенка, Т. Є. Воронкової. Київ: ТОВ ДКС центр, 

2017. 344 с. 

4. Сардак С., Радзієвська С. Перспективи України в процесах 

регіоналізації та глобалізації. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 2018. № 5 (200). С. 41–50. 

5. Трещов М. Україна на шляху до євроінтеграції: глобалізаційний 

контекст. Науковий вісник: Державне управління, (3(9), 215–235. 

https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-3(9)-215-235. 

6. Пасемко Г. П., Бага Л. Г., Бєсєдіна Г. Є. Політична економія : навч. 

посіб. Харків : ХНАУ, 2020. 415 с.  

https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-9
https://doi.org/10.32689/2618-0065-2021-3(9)-215-235
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточний (модульний) та 

підсумковий (екзамен) контроль. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної 

системи елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання 

аналітично-розрахункових робіт, що передбачені завданнями для самостійного 

опрацювання; повнота, якість і вчасність їх виконання та результати захисту; рівень 

знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; 

активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; результати 

експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені робочою 

навчальною програмою дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: самостійне 

опрацювання окремих питань; написання рефератів, есе; підготовка конспектів 

навчальних чи наукових тестів; підготовка реферативних матеріалів з публікацією 

тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах 

підлягають теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після 

опанування певного модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі 

тестів. 

Повторне виконання модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань 

на вищу кількість балів дозволяється, як виняток, з поважних причин за 

погодженням викладача, який викладає дисципліну, з дозволу декана факультету 

до початку підсумкового контролю (екзамену). 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних 

причин, студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього 

семінарського заняття. Час і порядок складання визначає викладач. 

У разі, коли студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи 

без поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача модульного контролю 

допускається у строки, які встановлюються викладачем. 

Знання студента з певного модуля  вважаються незадовільними, за умови коли 

сума балів його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 

61% від максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе 

повторне перескладання модуля у терміни встановлені викладачем.  

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання модулів та 

підсумкового контролю виставляється як сума набраних студентом балів протягом 

семестру та балів набраних студентом на підсумковому контролі. 

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі модульні 

контролі, передбачені для даної навчальної дисципліни і за рейтинговим 

показником набрали не менш як 35 балів. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів на 

заключному етапі вивчення дисципліни і проводиться відповідно до навчального 

плану у вигляді екзамену в термін, встановлений графіком навчального процесу та 
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в обсязі навчального матеріалу, визначеному даною робочою програмою 

навчальної дисципліни. Форма проведення контролю є комбінованою (передбачає 

усну відповідь на два теоретичних питання і письмово на один комплект тестових 

завдань). Зміст і структура контрольних завдань, екзаменаційних білетів та критерії 

оцінювання визначаються рішенням кафедри. 

Якщо у підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку «FX», 

то він допускається до повторного складання підсумкового контролю з дисципліни. 

Студент, допущений до повторного складання підсумкового контролю 

зобов’язаний у терміни, визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані 

на низькому рівні) завдання поточно-модульного контролю, виконати модульні 

контролі і скласти підсумковий контроль. Рейтинговий показник студента з 

навчальної дисципліни при цьому визначається за результатами повторного 

складання підсумкового контролю і не впливає на загальний рейтинг студента. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена спеціальна 100-

бальна шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати 

студент за всіма видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної 

успішності, самостійної роботи, науково-дослідної роботи, підсумкового контролю 

тощо). Встановлюється, що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового 

контролю (іспиту) студент може набрати максимально 70 балів. На підсумковому 

контролі (іспит) студент може набрати максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 

балів. 

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни 

розподіляються наступним чином: 
 

Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни 

«Політична економія» (денна форма навчання) 
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Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни 

«Політекономія» 

(заочна форма навчання) 
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Поточний контроль 

 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є активність та 

систематичність роботи на семінарських заняттях, виконання завдань для 

самостійної роботи студентів, розв’язання модульних завдань. 

При контролі на семінарських заняттях оцінці підлягають: рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах; активність при обговоренні заявлених 

на занятті питань; результати бліцопитування та письмового або тестового 

контролю знань. 

Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню 

підлягають: правильність і повнота врахування усіх складових завдання; 

обґрунтованість відповіді. 

При контролі виконання модульних завдань оцінці підлягають теоретичні 

знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування тем 

змістового модуля. Контроль проводиться у вигляді відповідей на тестові питання. 

Максимальна сума балів поточного контролю з дисципліни «Політична 

економія» – 70. Бали розподіляються наступним чином: 

1. Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях оцінюється 

в 3 бали: 

а)  відповідь з питань семінарів / виконання практичних завдань – 1–2 бали: 

б) змістовні доповнення при обговоренні питань семінарів – 1 бал. 

2. Виконання завдань для самостійної роботи студентів оцінюється в 1 бал: 

а) складання тематичного кросворду  – 0,5–1 бал; 

б) підготовка повідомлення – 0,5–1 бал. 

3. Модульний контроль містить 30 тестів, відповідь на кожен з яких 

оцінюється в 0,25 бала (0,25 × 20 тестів) – 5 балів.  

Заохочувальні бали – виступ з доповіддю на студентській науковій 

конференції – 1–10 балів; участь у студентських олімпіадах та конкурсах – 1–15 

балів. 

Виконання студентами завдання повинно носити виключно самостійний 

характер. Тому, за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку 

та ін.) чи підказок студент одержує нульову оцінку. Списування під час 

контрольних заходів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.  

 

Підсумковий контроль 
 

Форма проведення підсумкового контролю з дисципліни «Політична 

економія» є комбінованою: передбачає усну відповідь на два теоретичних питання 

і письмово на один комплект із десяти тестових завдань. Повна та вичерпна 

відповідь на кожне з питань оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів. За 1 правильно 

вирішене тестове завдання студент  отримує 1 бал.  

Загалом під час іспиту студент може отримати 30 балів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 

Оцінка «відмінно» (90 – 100 балів). Здобувач має систематичні та глибокі 

знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, 

які передбачені програмою курсу, засвоїв основну й ознайомився з додатковою 

літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й 

висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного 

матеріалу. 

Оцінка «добре» (74 – 89 балів). Здобувач повністю засвоїв навчальний 

матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає 

матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не 

наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матеріалу 

або допускає незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, невеликі 

помилки у розрахунках при вирішенні практичних завдань. 

Оцінка «задовільно» (60 – 73 бали). Здобувач засвоїв матеріал не у повному 

обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні питання, припускається 

грубих помилок при вирішенні практичного завдання. 

Оцінка «незадовільно» (менше 60 балів). Здобувач не засвоїв навчальний 

матеріал, дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не володіє 

основними методами наукових досліджень при виконанні практичних завдань. 

Здобувач не допускається до складання іспиту, якщо кількість балів одержаних за 

результати успішності під час поточного та модульного контролю (відповідно 

змістовому модулю) впродовж семестру в сумі не досягла 35 балів. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Абсолютна рента – форма земельної ренти, яку сплачують власникові за 

будь-яку ділянку землі, незалежно від її родючості й місця розташування. 

Абстрактна праця – праця товаровиробника, що характеризується витратою 

робочої сили взагалі, незалежно від її конкретної форми, створює вартість і є 

специфічною формою праці за товарного виробництва. 

Аграрна реформа – процес трансформації економічних відносин, насамперед 

відносин власності, в сільському господарстві. 

Аграрно-промисловий комплекс (АПК) – сукупність галузей народного 

господарства, зайнятих виробництвом, переробкою, зберіганням і доставкою до 

споживача сільськогосподарської продукції. 

Активні операції – операції, за допомогою яких банки розміщують власний і 

залучений капітал з метою отримання прибутку. 

Акціонерна компанія – компанія, власність якої формується внаслідок злиття 

капіталів її засновників, а також випуску цінних паперів та їх продажу, здійснення 

підприємницької діяльності для отримання прибутків. 

Акція (з лат. дія, дозвіл) – вид цінного паперу без встановленого терміну обігу, 

який засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, 

підтверджує право на участь в управлінні товариством, дає право на одержання 

частини прибутку у вигляді дивіденду, участь у розподілі майна в разі ліквідації 

акціонерного товариства. 

Амортизація – процес перенесення вартості основних виробничих фондів на 

готовий продукт в міру фізичного та морального зношування. 

Антимонопольна діяльність – комплекс заходів, які спрямовані на 

обмеження діяльності монополій, а також створення відповідного законодавства. 

Антициклічне регулювання економіки – свідомі й цілеспрямовані дії 

держави, а частково могутніх корпорацій і наднаціональних органів, на 

промисловий цикл з метою зменшення глибини циклічних криз, стабілізації 

господарської кон’юнктури і підвищення темпів економічного зростання. 

Біржі робочої сили (праці) – установи, які здійснюють посередницькі функції 

між найманими працівниками і підприємцями, збирають і надають інформацію про 

наявність вакансій, сприяють підготовці й перепідготовці кадрів, створенню 

робочих місць, швидкому переміщенню робочої сили, забезпеченню ефективності 

зайнятості працездатного населення, частково регулюють процес зайнятості. 

Багатогалузевий концерн (з англ. об’єднання) – об’єднання десятків і сотень 

підприємств різних галузей промисловості, транспорту, торгівлі, учасники якого 

втрачають власність на засоби виробництва і вироблений продукт, а головна фірма 

здійснює фінансовий контроль за іншими учасниками об’єднання. 

Банк – фінансове підприємство, яке виконує комплекс базових функцій 

(акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити, випускає в обіг гроші та 

цінні папери, здійснює грошові розрахунки та інші функції) з метою привласнення 

прибутку. 

Банківські монополії – об’єднання великих банків або окремі банки-гіганти, 

які відіграють вирішальну роль у банківській справі та привласнюють монопольно 
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високі прибутки. 

Банківська система – сукупність різних видів банків та банківських 

об’єднань у їх взаємозв’язку та взаємодії, цілісність якої забезпечує регулювання 

центрального банку. 

Банківський кредит – кошти, які надають кредитні установи (насамперед, 

банки) фізичним і юридичним особам у тимчасове користування з метою 

привласнення прибутку у формі відсотка. 

Безпосередньо суспільна форма виробництва – організація суспільного 

господарства, за якої внаслідок радикального розширення й удосконалення 

відносин планомірності та організованості, процесу планування на мікро- і 

макрорівні, використання досягнень НТР задоволення більшої частини суспільних 

потреб відбуватиметься без перетворення продуктів праці на ринку на товар. 

Безробіття – соціально-економічне явище, за якого частина працездатного 

населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою, поповнюючи 

резервну армію праці. 

Бюджетна система – сукупність усіх бюджетів країни в їх взаємодії. 

Валовий внутрішній продукт – сукупність вартостей усіх товарів і послуг 

(або доданих вартостей), створених всіма виробниками і резидентами. 

Валютні обмеження – система нормативних правил, встановлених у 

законодавчому або адміністративному порядку, які спрямовані на обмеження 

операцій з іноземною валютою, золотом та деякими іншими валютними 

цінностями. 

Валютний ринок – система міжнародних валютних відносин з приводу 

організації та купівлі-продажу національних й іноземних валют для забезпечення 

міжнародних платежів. 

Валютна політика – сукупність заходів (економічних, політичних, правових, 

організаційних), які здійснюють державні органи, центральні банки та міжнародні 

валютно- фінансові організації у сфері валютних відносин. 

Валютне законодавство – сукупність правових норм, які встановлюють 

порядок здійснення угод з валютними цінностями. 

Валютне регулювання – діяльність державних органів щодо регулювання 

міжнародних розрахунків, управління обігом валюти, впливу на валютний курс 

національної валюти, а також контролю за валютними операціями, в тому числі за 

використанням іноземної валюти. 

Вартість – уречевлена в товарах та послугах суспільно необхідна праця й 

економічні відносини між товаровиробниками, що зумовлені суспільним поділом 

праці, обміном товарами й послугами. 

Вексель (з нім. розмін) – письмове боргове зобов’язання, яке дає його власнику 

(векселетримачеві) право вимагати від боржника (векселедавця) зазначену в ньому 

суму платежу після закінчення встановленого терміну. 

Вивезення капіталу – система економічних відносин, що виникає у процесі 

вивезення за кордон ТНК, державами та міжнародними фінансово-кредитними 

організаціями вартості у грошовій або товарній формі з метою виробництва і 

привласнення монопольно високих прибутків, отримання інших переваг. 

Виробничі відносини – суспільна форма розвитку продуктивних сил, змістом 
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якої є відносини (зв’язки) між людьми у процесі виробництва, обміну, розподілу та 

споживання матеріальних і духовних благ. 

Витрати виробництва – частина вартості вироблених товарів або наданих 

послуг, яку підприємство витрачає на їх виготовлення або надання. 

Відкрита економіка – економіка країни, яка, виходячи з національних 

інтересів, відкриває свої кордони для ввезення капіталу, імпорту товарів і послуг з 

інших країн, а з посиленням конкурентоздатності власної продукції вільно 

експортує свої товари і послуги, здійснює вивезення капіталу й міграцію робочої 

сили. 

Вільна конкуренція – конкуренція, для якої характерні велика кількість 

конкурентів- виробників і конкурентів-покупців, вільний доступ товаровиробників 

до будь-якого виду діяльності. 

Власність економічна – виробничі відносини між людьми з приводу 

привласнення засобів виробництва, робочої сили, предметів споживання, послуг 

тощо в усіх сферах суспільного відтворення. 

Власність – соціологічна категорія, що виражає сукупність суспільних 

(економічних, правових та інших) відносин між людьми, прямо або 

опосередковано пов’язаних з розвитком продуктивних сил. 

Внутрігалузева конкуренція – боротьба між товаровиробниками, які діють в 

одній галузі народного господарства. 

Глобальні (з франц. загальні) проблеми – комплекс зв’язків і відносин між 

державами та соціальними системами, суспільством і природою у 

загальнопланетарному масштабі, які зачіпають життєві інтереси народів усіх країн 

і можуть бути подолані їх спільними зусиллями. 

Господарський механізм – система управління народним господарством за 

допомогою основних форм, методів і важелів використання економічних законів, 

розв’язання суперечностей суспільного способу виробництва, реалізації власності, 

а також всебічного розвитку людини і узгодження економічних інтересів основних 

класів, соціальних груп. 

Гроші – специфічний товар, який виконує роль загального еквівалента, 

завдяки чому в ньому виражається вартість усіх інших товарів і встановлюються 

економічні відносини між суб’єктами господарської діяльності. 

Грошова система – форма організації грошового обігу, що історично 

сформувалася у країні й закріплена в національному законодавстві. 

Девальвація (з лат. зниження) – зниження обмінного курсу (ціни) грошової 

одиниці однієї країни до грошової одиниці іншої. 

Демографічна політика держави – комплекс заходів державного 

регулювання процесу народжуваності населення, зокрема обмеження або 

стимулювання його зростання. 

Депресія (з лат. придушую) – застій у розвитку народного господарства, в 

межах якого відбуваються поступове відновлення перерваних кризою зв’язків, 

переливання капіталу в перспективніші галузі, починається масове оновлення 

основного капіталу. 

Державні витрати – відносини економічної власності (привласнення) між 

державою й юридичними та фізичними особами в процесі розподілу, споживання і 
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використання частини національного доходу. 

Державні доходи – виражені у грошовій формі відносини економічної 

власності (привласнення) між державою та юридичними й фізичними особами в 

процесі вилучення державою частини необхідного та додаткового продукту. 

Державне регулювання економіки – комплекс форм та засобів 

централізованого впливу на розвиток економічних об’єктів і процесів для 

стабілізації економічної системи та її розширеного відтворення. 

Державний бюджет – відносини економічної власності між державою, з 

одного боку, фізичними та юридичними особами – з іншого, з приводу вилучення 

(привласнення) в останніх частини необхідного та додаткового доходу й розподілу 

його відповідно до функцій держави. 

Державний кредит – кредит, наданий державі (в тому числі місцевим органам 

влади) фізичними та юридичними особами. 

Дефіцит бюджету – перевищення витрат державного бюджету над його 

доходами. 

Диференціальна земельна рента – дохід землевласників або орендарів, 

отриманий за рахунок використання середніх і кращих за родючістю та місце 

розташуванням земель і застосування найманої праці. 

Екологічна криза — різке загострення суперечностей між людиною і 

природою, їх конфлікт, глобальне порушення рівноваги у природному кругообігу 

речовин внаслідок панування капіталістичної власності, державної власності в 

країнах колишнього СРСР та Східної Європи, з також господарської діяльності 

людей, ірраціональних процесів народонаселення тощо. 

Економіка (з грец. ведення домашнього господарства) – наука про економічні 

відносини між людьми в процесі праці, безпосереднього виробництва товарів і 

послуг, а також у сфері їх обміну, розподілу та споживання. 

Економічні інтереси – усвідомлені економічні потреби окремих людей, 

соціальних верств, груп та класів, які виявляються у поставлених цілях, конкретних 

завданнях та діях щодо їх досягнення. 

Економічні потреби – ідеальний внутрішній мотив людини, що спонукає її до 

економічної діяльності для забезпечення власного добробуту та добробуту членів 

родини. 

Економічна безпека – стан незалежності держави у формуванні й розвитку її 

економічної системи та комплекс заходів щодо її забезпечення.  

Економічна ефективність – досягнення найвищих результатів за найменших 

витрат живої та уречевленої праці. 

Економічна категорія – теоретичне вираження, мислена форма економічних, 

передусім виробничих, відносин у взаємодії з розвитком продуктивних сил, 

економічних явищ і процесів, які реально існують. 

Економічна небезпека – поступова втрата власності народу на своє 

національне багатство і здатності держави здійснювати незалежну політику в 

інтересах народу, а також поступове перетворення країни на сировинний придаток, 

джерело дешевих ресурсів. 

Економічна система – сукупність усіх видів економічної діяльності та 

економічних відносин між людьми у процесі їх взаємодії, спрямованих на 
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виробництво, обмін, розподіл і споживання товарів і послуг, а також на 

регулювання такої діяльності відповідно до мети суспільства. 

Економічна теорія – наука, що вивчає закони розвитку економічних систем і 

передусім економічних відносин, які виникають з приводу виробництва і 

привласнення товарів і послуг в усіх сферах суспільного відтворення, а також ті 

аспекти еволюції національної свідомості, духу народу, його культури, психології, 

моралі та ін., що впливають на прогрес економіки. 

Економічний прогрес – поступальний розвиток усієї економічної системи, 

кожного її елемента і підсистеми, на основі якого відбувається соціальний прогрес. 

Економічний суверенітет України – власність українського народу на своє 

національне багатство, на основі якої уповноважені ним органи влади самостійно 

здійснюють регулювання економіки та зовнішньоекономічної діяльності в 

інтересах всього населення. 

Економічний цикл – рух виробництва від початку попередньої до початку 

наступної кризи.  

Економічна глобалізація – процес діалектичної взаємодії національних та 

глобальних економічних відносин, що управляється відповідними законами та 

закономірностями і здійснюється під егідою наднаціональних економічних 

структур, за якого відбувається поступове обмеження національних рис людини 

економічної і відповідних економічних відносин. 

Економічна суперечність – суттєве, закономірне відношення і взаємодія між 

протилежними сторонами економічного явища чи процесу, внаслідок якої вона 

(суперечність) є їх рушійною силою розвитку, а в гносеологічному (пізнавальному) 

аспекті – основою пізнання сутності економічних законів та категорій. 

Економічна теорія (економікс) – наука, що досліджує дії людей у процесі 

вибору рідкісних ресурсів для виробництва, обміну, розподілу та споживання 

різних товарів. 

Економічне зростання – процес кількісно-якісних зрушень у межах 

технологічного способу виробництва, зумовлених відповідними суперечностями 

та чинниками, який виражається у збільшенні обсягів суспільного виробництва, 

сукупного суспільного продукту. Економічний закон – внутрішньо необхідні, 

сталі й істотні зв’язки між протилежними сторонами, властивостями явищ, 

процесів, підсистем і елементів цілісної економічної системи. 

Еластичність – міра чутливості попиту і пропозиції до зміни факторів, які їх 

визначають, насамперед до зміни вартості товарів. 

Ефективність суспільного виробництва – найважливіша узагальнююча 

характеристика результативності суспільного виробництва, яка відображає 

відношення величини створених товарів і наданих послуг до сукупних витрат 

суспільної праці. 

Ефективна зайнятість – зайнятість, що здійснюється відповідно до вимог 

основного економічного закону, інтенсивного типу відтворення та критеріїв 

економічної доцільності й соціальної результативності, зорієнтована на скорочення 

ручної, непрестижної, важкої праці. 

Зайнятість – система соціально-економічних відносин між людьми, що 

виникає в процесі їх діяльності, зорієнтованої на задоволення своїх потреб, а також 
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при забезпеченні працездатного населення робочими місцями та здійсненні 

розширеного відтворення робочої сили. 

Закон інтернаціоналізації виробництва – закон, який виражає внутрішньо 

необхідні, сталі й суттєві зв’язки між процесом переростання виробництвом меж 

національних країн, з одного боку, і поступовим формуванням механізму 

поєднання особистісних і речових факторів виробництва, взаємодії людини з 

природою, відтворення самої людини на інтернаціональному рівні – з іншого. 

Закон Вальраса – закон, згідно з яким сукупна сума попиту в народному 

господарстві за вартістю завжди дорівнює сумі пропозиції (поняття рівноваги й 

вартості збігаються). 

Закон вартості – загальний економічний закон (діє у деяких суспільних 

способах виробництва}, який виражає внутрішньо необхідні, суттєві й сталі зв’язки 

між суспільно необхідною працею (витраченою на виробництво товару з 

урахуванням умов її відтворення) і цінами товарів за умов відносної відповідності 

попиту та пропозиції. 

Закон зростання потреб – закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й 

суттєві зв’язки між розвитком продуктивних сил, суспільним виробництвом, з 

одного боку, і досягнутим рівнем задоволення потреб (або особистим 

споживанням), а також зростанням потреб суспільства, їх кількісно-якісним 

зростанням і вдосконаленням — з іншого. 

Закон конкуренції – об’єктивний економічний закон, що виражає внутрішньо 

необхідні, сталі й суттєві зв’язки між відособленими товаровиробниками (у їх 

суперництві й боротьбі за найвищу результативність виробництва), з одного боку, 

і споживачами їх продукції — з іншого, внаслідок чого підприємці змушені 

знижувати витрати виробництва, поліпшувати якість товарів і послуг тощо. 

Закон концентрації виробництва – закон, що виражає внутрішньо необхідні, 

сталі й суттєві зв’язки між розвитком продуктивних сил і процесом конкуренції (дії 

відповідних законів), під впливом яких відбувається зосередження факторів 

виробництва (речових і особистісних) на великих підприємствах. 

Закон монополізації виробництва – закон, який виражає внутрішньо 

необхідні, сталі й суттєві зв’язки між конкуренцією великих підприємств однієї або 

споріднених галузей промисловості та процесами концентрації й централізації 

виробництва і власності, завдяки яким у все меншої кількості компаній 

зосереджується все більша частка виробленої продукції. 

Закон підвищення екологічних потреб – закон, який виражає внутрішньо 

необхідні, сталі й суттєві зв’язки між зростанням інтенсивності праці, нервових, 

психічних та емоційних навантажень на людський організм за умов забруднення та 

погіршення довкілля і необхідністю задоволення екологічних потреб для 

належного відтворення людини як біологічної (природної) істоти. 

Закон попиту – за незмінюваності всіх інших параметрів зниження ціни 

зумовлює відповідне зростання величини попиту, і навпаки. 

Закон попиту і пропозиції – закон, згідно з яким пропозиція формує попит 

через асортимент виготовлених товарів і запропонованих послуг та їх ціни, а попит 

визначає обсяг і структуру пропозиції, впливаючи при цьому на виробництво. 

Закон пропозиції – закон, що виражає прямо пропорційну залежність між 
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ціною товару і тією його кількістю, яка може бути запропонована для продажу (за 

рівності всіх інших умов). 

Закон Сея – закон, згідно з яким продавець товару чи послуги отримує за їх 

реалізацію гроші, купує за них інші товари або послуги, тому пропозиція породжує 

власний попит і в господарстві вони автоматично урівноважуються по всій 

сукупності реальних товарів і послуг, тому неможливі їхнє надвиробництво і 

дефіцит. 

Закон циклічного розвитку – закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі 

й суттєві зв’язки між періодичним оновленням елементів технологічного способу 

виробництва в межах різних типів циклічних коливань та відповідними 

структурними змінами інших елементів економічної системи (відносин 

економічної власності, господарського механізму) і відновленням через певний час 

на цій основі макроекономічної рівноваги. 

Закони грошового обігу – закони, що виражають внутрішньо необхідні, сталі і 

суттєві зв’язки між кількістю необхідних для обігу грошей і швидкістю їх обігу; 

цінами товарів, що підлягають реалізації, і вартістю грошей. 

Заощадження – відкладений попит, або частина доходу, що залишається у 

розпорядженні власника, за винятком витрат на особисте споживання. 

Заробітна плата – грошове вираження вартості й ціни товару робоча сила та 

частково результативності функціонування робочої сили. 

Засоби праці – створена за законами природи річ або комплекс речей, якими 

людина діє на предмети праці. 

Земельна рента – економічна форма реалізації власності на землю у вигляді 

доходу, який створюється найманими працівниками, зле привласнюється 

власником землі за і здачу в оренду. 

Змішана економіка – модель соціально-економічного розвитку, що 

передбачає оптимальне поєднання приватної, колективної і державної форм 

власності, плану і ринку, проведення інституційно-соціальних реформ та 

національного економічного планування з метою побудови прогресивнішого ладу. 

Інвестиції – вкладення у розвиток відносин економічної власності на основі 

вдосконалення продуктивних сил. 

Інституціоналізм – один із напрямів західної економічної думки, який 

основне значення надає аналізу ролі інститутів у прийнятті економічних рішень та 

в економічній діяльності, їх спрямованості й ефективності. 

Інтенсивність праці – витрати праці за одиницю робочого часу. 

Інтернаціоналізація виробництва – економічна форма розвитку 

міжнародного поділу праці та міжнародного усуспільнення виробництва. 

Інфляція – знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності, що 

виявляється у зростанні цін. 

Інфляція витрат – форма інфляції, яка виникає внаслідок зростання витрат 

виробництва, які переносяться на ціни товарів, що виготовляються, і оплачуються 

споживачами або входять у витрати іншого підприємства і спричиняють зростання 

цін на інші товари. 

Інфляція попиту – форма інфляції, що виникає за зростання попиту за 

рахунок додаткової емісії грошей при повній завантаженості виробничих 
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потужностей і повній зайнятості (цей вид інфляції є емісійним). 

Інформаційна незалежність – здатність держави на основі інформаційних 

технологій («інтелектуальних» суперкомп’ютерів п’ятого та шостого поколінь, 

найновіших систем зв’язку, сучасних персональних комп’ютерів) забезпечити 

організаціям, кожній особі отримання будь-якої інформації, накопиченої 

людством, а також власність держави на свій інформаційний простір. 

Інформаційне суспільство – найрозвинутіша епоха людської цивілізації, що 

настає внаслідок інформаційної революції та базується на інформаційній 

технології, автоматизації та роботизації всіх сфер і галузей економіки й управління, 

єдиній найновішій інтегрованій системі зв’язку, що якісно змінює зміст праці, 

надає кожній особі (що закріплюється законо- давчими актами) будь-яку 

інформацію і знання. 

Іпотечний кредит – кредит, який банки та спеціалізовані фінансово-кредитні 

інститути надають у формі довготермінових позичок під заставу нерухомості. 

Кадрова незалежність – здатність держави розвивати на рівні сучасних 

вимог системи освіти, охорони здоров’я, культури, зорієнтовані на усунення 

кадрової небезпеки, і формувати на цій основі патріотично налаштований кадровий 

потенціал. 

Капітал – виробниче відношення між найманими працівниками і 

капіталістами, за якого знаряддя праці, певні матеріальні блага, мінові вартості є 

засобом привласнення частини чужої праці. 

Капіталізація доходів – визначення ціни певного об’єкта купівлі-продажу на 

основі доходу, який приносить цей об’єкт. 

Картель – об’єднання кількох підприємств однієї галузі виробництва, 

учасники якого зберігають власність на засоби виробництва і вироблений продукт, 

виробничу та комерційну самостійність, а домовляються про частку кожного в 

загальному обсязі виробництва, ціну, ринки збуту. 

Кейнсіанство – один з напрямів сучасної макроекономічної теорії, 

представники якого вважають за необхідне активне державне регулювання 

економіки, здійснюють комплексний аналіз опосередкованого впливу держави на 

розвиток макроекономічних процесів. 

Комерційний кредит – кошти, які підприємства (фірми, компанії) надають 

іншим підприємствам у формі продажу товару з відстрочкою платежу й 

оформляють векселем з метою отримання позичкового відсотка. 

Комунальна власність – форма колективної власності, за якої засоби 

виробництва, результати виробництва та праці привласнюються територіальними 

колективами (громадами). 

Конверсія – перехід від процесу мілітаризації економіки до економіки 

роззброєння, переведення військового виробництва на випуск продукції, 

призначеної для мирного використання. 

Конвертована валюта – національна грошова одиниця, яка вільно (через 

купівлю- продаж) обмінюється на іноземні валюти, виконує функції світових 

грошей, тобто вільно використовується у міжнародному платіжному обігу для 

здійснення міжнародних розрахунків. 

Конгломерат (з лат. нагромадження) – монополістичне об’єднання, утворене 
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внаслідок поглинання прибуткових різногалузевих підприємств, які не мали 

виробничої й технічної спільності. 

Конкретна праця – суспільна праця, що витрачається в особливо доцільній 

формі з використанням певних засобів і предметів праці з певною метою і створює 

специфічну споживчу вартість. 

Конкуренція (з лат. змагання, суперництво) – боротьба між 

товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів та послуг, 

за привласнення найбільших прибутків. 

Концентрація виробництва – зосередження засобів виробництва, 

працівників І обсягів виробництва на великих підприємствах. 

Концентрація капіталу – зростання масштабів відокремлено функціонуючих 

форм капіталу. 

Кооперація праці – форма організації праці, виконання робіт, за якої значна 

кількість людей планомірно і спільно бере участь в одному або різних пов’язаних 

між собою трудових процесах. 

Кредит (з лат. позика) – форма руху позичкового капіталу, що виражає 

відносини економічної власності між кредиторами й позичальниками і забезпечує 

перетворення грошового капіталу на позичковий. 

Кредитні гроші – найрозвинутіша форма грошей, яка є знаком (символом) 

вартості, виконує роль загального еквівалента, забезпечує рух позичкового 

капіталу та еволюцію кредитних відносин. 

Кредитна система (з погляду економічної форми) – сукупність кредитних 

відносин економічної власності, форм кредиту та методів кредитування. 

Криза – головна фаза економічного циклу, що супроводжується різким 

скороченням обсягів виробництва, зростанням безробіття тощо і продовжується до 

встановлення відносної ринкової рівноваги. 

Критерії економічного прогресу – ознаки, показники, на основі яких 

обґрунтовується оцінка сутності, у тому числі якості, поступального розвитку 

економічної системи і головної продуктивної сили —людини. 

Кругооборот капіталу – безперервний рух капіталу, в якому він послідовно 

перетворюється з однієї форми на іншу і робить повний кругооборот з приростом. 

Лібералізм (з лат. вільний) – сукупність поглядів, основним змістом яких є 

заперечення необхідності втручання держави в економічне життя й розуміння 

механізму самоорганізованого ринку як єдиного ефективного регулятора 

господарських процесів. 

Лібералізація економіки – перехід до приватної капіталістичної власності та 

заснованого на ній ринкового механізму саморегулювання як основної підсистеми 

господарського механізму. 

Міжгалузева конкуренція – конкуренція між товаровиробниками, які діють у 

різних галузях народного господарства. 

Міжнародна міграція робочої сили – процес переміщення працездатного 

населення у межах світового господарства в пошуках роботи, кращих умов життя 

та ін., а також сукупність економічних відносин з приводу організації цього 

процесу та привласнення результатів праці мігрантів. 

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) – система техніко-економічних, 
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організаційно-економічних і виробничих відносин (або економічної власності) між 

економічними суб’єктами різних країн з приводу організації руху товарів, робочої 

сили та інших об’єктів і привласнення отриманих при цьому результатів. 

Мінова вартість – властивість товару обмінюватися; пропорція, в якій один 

товар обмінюється на інші. 

Маркетинг (з англ. ринок) – системне вивчення ринку і потреб споживачів, 

організація й управління на цій основі діяльністю фірми, компанії щодо розробки 

(конструювання) нових видів товарів, їх виробництва і збуту з метою отримання 

прибутку. 

Менеджери (з англ. управляючий) – соціальний прошарок суспільства, 

сформований з професійних управляючих (директорів компаній і фірм, керівників 

підрозділів підприємства тощо). 

Менеджмент – цілеспрямований вплив власників підприємств (а також фірм 

і компаній) та менеджерів різних ланок на потреби й інтереси інших працівників 

для ефективної організації колективної праці з метою привласнення максимального 

прибутку. 

Метод економічної теорії – шлях пізнання системи економічних відносин у 

їх взаємодії з розвитком продуктивних сил, мисленого відтворення у теорії 

діалектики, у системі економічних законів та категорій цієї взаємодії. 

Механізм використання економічних законів – комплекс заходів, 

спрямованих на подолання антагоністичних форм розвитку суперечностей (які 

пронизують закони), формування науково обґрунтованої системи управління 

народним господарством передусім шляхом використання економічних, правових 

та адміністративних важелів. 

Механізм дії економічних законів – послідовність розвитку внутрішніх 

суперечностей різних груп та типів економічних законів, а отже, боротьба 

суперечливих сторін, чинників, що їх визначають, та ін. 

Міжнародна торгівля – торгівля між країнами, яку формують ввезення 

(імпорт) та вивезення (експорт) товарів і послуг, що підпорядковуються дії 

відповідних законів. 

Міжнародний кредит – кредит, наданий державою або кредитно-фінансовим 

інститутом однієї країни відповідним установам іншої на певний термін. 

Монетаризм (з англ. гроші) – економічна концепція, згідно з якою грошова 

маса в обігу відіграє визначальну роль у формуванні економічної кон’юнктури та 

встановленні причинно-наслідкових зв’язків між зміною кількості грошей і 

величиною валового національного продукту, а також у розвитку виробництва. 

Монополізований ринок – ринок, на якому один-два виробники або продавці 

можуть зосередити у своїх руках усю або переважну масу виробленої продукції, 

всю сукупність товарів певного виду і диктувати ціни. 

Монополія (з італ. моно – один, полія – продаю) – окремі наймогутніші 

підприємства або об’єднання підприємств, які виготовляють переважну кількість 

певної продукції, внаслідок чого впливають на процес ціноутворення і 

привласнюють високі (монопольні) прибутки. 

Моральне зношування – втрата основними фондами частини своєї вартості 

без відповідного фізичного зношування, яка не переноситься на вартість 
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створюваного продукту. 

Народна економіка – економіка, яка базується на домінуванні трудової 

колективної власності, принципах самоуправління і всебічного соціального 

контролю й захисту працівників з використанням інших форм власності (в тому 

числі приватної) та національного і наднаціонального демократичного 

економічного планування. 

Народонаселення – сукупність індивідів, які відповідно до соціобіологічної та 

економічної сутності людини здійснюють власну життєдіяльність у межах певного 

ладу, вступають між собою у суспільні відносини (економічні, політичні, правові, 

сімейні, національні, культурні тощо). 

Натуральне виробництво – виробництво, за якого продукти праці 

призначаються для задоволення власних потреб виробництва, для споживання 

всередині господарства, що їх виробило, а відносини між людьми базуються 

здебільшого на експлуатації. 

Науково-технічний прогрес (НТП) – якісні (еволюційні) та істотні 

(революційні) зміни засобів і предметів праці, технологій та ін., тобто існуючої 

системи продуктивних сил, на основі досягнень науки та інформації, а також 

аналогічні зміни техніко-економічних відносин – відносин спеціалізації, 

кооперування, комбінування виробництва, його концентрації тощо. 

Науково-технічна революція (НТР) – докорінні змінну взаємодії людини і 

природи, а також у системі продуктивних сил та техніко-економічних відносин. 

Національне багатство – сукупність створених і нагромаджених у країні 

працею всього суспільства матеріальних благ, рівня освіти, виробничого досвіду, 

майстерності, творчого обдарування населення, які призначені для розширеного 

відтворення і досягнення головної мети суспільства. 

Національний ринок – сукупність окремих сегментних ринків у їх взаємодії 

та взаємозалежності в межах народного господарства. 

Недосконала конкуренція – конкуренція між великими компаніями 

(всередині монополізованого сектору між членами групових монополій) і малими 

та середніми фірмами. 

Неокласичний синтез – узагальнююча економічна концепція, в якій 

поєднуються раціональні теорії ціноутворення і розподілу доходів у межах 

неокласичного напряму (зокрема, в межах концепції загальної економічної 

рівноваги} та зростання національного доходу в межах кейнсіанського напряму 

економічної теорії. 

Нецінова конкуренція – боротьба між товаровиробниками за споживача через 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво, що 

зумовлює поліпшення якості продукції, її асортименту. 

Номінальна заробітна плата – грошова сума, яку отримує працівник за 

продаж капіталістові своєї робочої сили. 

Нуліфікація (з лат. знищення) – вид грошової реформи, за якого знецінені 

грошові знаки анулюються, оголошуються недійсними. 

Оборот капіталу – постійно повторюваний кругооборот всього авансового 

капіталу. 

Оборотні виробничі фонди (оборотний капітал) – частина продуктивного 
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капіталу, яка повністю бере участь у процесі виробництва, витрачається за один 

виробничий цикл, а вартість її при цьому повністю переноситься на новостворений 

продукт і після реалізації продукції повертається до підприємця у грошовій формі. 

Олігополістичний ринок – ринок, на якому кілька продавців певних товарів 

чи послуг можуть домовлятися між собою (письмово або усно) щодо поділу ринків 

збуту і впливати на рівень цін, тобто існує групова монополія. 

Оренда землі – тимчасове надання землі за плату капіталістові-орендарю або 

селянинові, який не наймає робочої сили. 

Основні виробничі фонди (основний капітал) (в аспекті суспільної форми) 

– частина продуктивного капіталу, яка повністю бере участь у процесі 

виробництва, але переносить свою вартість на новостворений продукт частинами, 

в міру свого зношування. 

Піднесення – швидке зростання виробництва, яке супроводжується 

скороченням безробіття, розширенням обсягів кредиту та ін., внаслідок чого 

економіка виходить на рівень, який перевищує попередні рівні. 

Підприємництво – самостійне організаційно-господарське новаторство на 

основі використання різних можливостей для випуску нових або старих товарів 

новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту тощо для 

отримання прибутків та реалізації власної мети. 

Підприємство – основна ланка народного господарства, самостійний суб’єкт, 

який забезпечує планомірне виробництво більшості товарів і послуг, здійснює 

науково- дослідницьку, комерційну діяльність з метою привласнення прибутку. 

Паперові гроші – грошові знаки або символи повноцінних грошей, які наділені 

примусовим курсом і випускаються для витрат держави. 

Паритет купівельної сили – співвідношення між двома (кількома) валютами 

за їх купівельною спроможністю щодо товарів чи послуг (частковий паритет) або 

щодо всього суспільного продукту (повний паритет), а також через зіставлення 

витрат виробництва. 

Пасивні операції – операції, змістом яких є отримання позички, що 

здійснюються з метою акумуляції коштів для наступного фінансування активних 

операцій. 

Повна зайнятість – надання суспільством усьому працездатному населенню 

можливості займатися суспільно корисною працею, на основі якої здійснюється 

індивідуальне (у межах сім’ї), колективне (за участю фірм, компаній) та суспільне 

(за участю держави) відтворення робочої сили і задоволення усіх потреб. 

Податки – примусове вилучення (привласнення) державою частини 

необхідного та додаткового продукту з фізичних та юридичних осіб відповідно до 

прийнятих законів з метою виконання державних функцій. 

Поділ праці – процес відокремлення різних видів людської діяльності, що 

виявляється у спеціалізації працівника на виготовленні одного продукту, окремих 

його деталей або на виконанні певної трудової операції. 

Пожвавлення – зростання виробництва в обсягах, які були досягнуті перед 

кризою. 

Політична економія – наука, яка вивчає виробничі відносини між людьми в 

процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання різноманітних товарів та 
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послуг. 

Попит – платоспроможна потреба або сума грошей, яку покупці можуть і 

мають намір заплатити за необхідні для них товари і послуги. 

Посткейнсіанство – один з етапів еволюції кейнсіанства, представники якого 

розглядають теорію Кейнса лише як елемент нової системи економічних поглядів 

поряд з поглядами представників інституціонального напряму (їхніх теорій ринку 

та ціноутворення), з деякими положеннями Маркса з проблем відтворення за 

капіталізму. 

Право власності – санкціоноване державою законодавче закріплення 

вольових відносин між людьми в правових законах, актах і нормах, які є формою 

вияву відносин економічної власності. 

Праця – цілеспрямована, усвідомлена діяльність людей, у процесі якої вони 

видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють 

обмін речовин між людиною і природою і водночас змінюють, вдосконалюють 

себе. 

Предмет економічної теорії – система економічних відносин у процесі 

діалектичної взаємодії з розвитком продуктивних сил у всіх сферах суспільного 

відтворення, а також пізнання законів та закономірностей такої взаємодії, 

цілісність і взаємоорганізованість якої забезпечується сучасним господарським 

механізмом. 

Предмет політичної економії – відносини економічної власності і влади у 

взаємодії з розвитком продуктивних сил, притаманні їм закони і суперечності, 

економічна політика держави, а також закономірності цієї взаємодії, розвиток 

основних інститутів суспільства. 

Предмет праці – речовина природи, на яку людина діє у процесі праці, 

піддаючи її обробці. 

Прибуток (з якісного боку) – перетворена форма додаткового продукту й 

додаткової вартості, яка виражає відносини між власниками засобів виробництва і 

найманими працівниками з приводу його створення І привласнення. 

Приватизація – перехід державної власності в руки окремої особи або сім’ї. 

Приватне підприємство – вид підприємства, в якому суб’єктом є одна 

фізична особа, що несе повну відповідальність перед кредиторами і самостійно 

управляє всіма стадіями виробничої та комерційної діяльності. 

Принцип матеріалізму (щодо пізнання суспільного способу виробництва) – 

принцип, який передбачає необхідність з’ясування причин виникнення й розвитку 

виробничих відносин, виокремлення в способі виробництва його первісних 

рушійних сил – продуктивних сил. 

Продуктивні сили – фактори (передусім людина), які забезпечують 

перетворення речовин природи відповідно до потреб людей, створюють 

матеріальні й духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної 

праці. 

Продуктивність праці – кількість продукції, виробленої за одиницю 

робочого часу. 

Пропозиція – сукупність товарів і послуг з певними цінами, які виробники 

готові продати на ринку. 
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Проста праця – праця, яка не потребує відповідної освіти та кваліфікації. 

Протекціонізм – державна політика захисту внутрішнього ринку від 

іноземної конкуренції та сприяння національним компаніям у проникненні на 

зовнішні ринки. 

Процес інтернаціоналізації грошових відносин – побудова цілісної 

інтернаціональної системи грошових відносин на основі перетворення світових 

грошей на матеріального носія інтернаціональної вартості і процесу 

інтернаціоналізації товарно- грошових відносин. 

Раціональна зайнятість – зайнятість, яка має місце в суспільстві з 

урахуванням доцільності перерозподілу і використання трудових ресурсів, їх 

статево-вікової та освітньої структури. 

Реальна заробітна плата – кількість споживчих вартостей (товарів і послуг), 

які працівник може придбати за свій грошовий заробіток за певного рівня цін після 

сплати податків. 

Ревальвація (з лат. оцінка) – підвищення обмінного курсу грошової одиниці 

однієї країни до грошової одиниці іншої країни. 

Реструктуризація підприємств – довготермінові сутнісно-якісні зміни 

структури елементів цілісної економічної системи (техніко-економічних, 

організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності, форм та 

методів управління) на мікрорівні та їх організаційно-правових форм з метою 

підвищення ефективності праці та конкурентоспроможності. 

Речовий зміст способу виробництва – процес розвитку продуктивних сил, 

які виражають процес праці, ставлення людини до природи, техніко-економічні 

зв’язки і відносини між людьми. 

Ринкова економіка (ринкове господарство) – тип економіки, заснований на 

приватній власності, в якому відбувається вільна гра ринкових сил. 

Ринок засобів виробництва, або ринок капіталу (за термінологією 

економікс) – сукупність економічних відносин між різними суб’єктами 

підприємницької діяльності з приводу організації купівлі-продажу засобів і 

предметів праці та їх використання. 

Ринок золота – сукупність економічних відносин з приводу організації та 

купівлі-продажу золота. 

Ринок інтелектуальної власності – підсистема економічних відносин між 

різними господарюючими суб’єктами з приводу організації, використання і 

купівлі-продажу патентів, ліцензій та інших об’єктів інтелектуальної власності. 

Ринок послуг – сукупність економічних відносин між виробниками і 

споживачами із приводу організації, надання та купівлі-продажу послуг. 

Ринок предметів споживання – підсистема економічних відносин між 

економічними суб’єктами (передусім, продавцями і покупцями) з приводу 

організації, використання і купівлі-продажу товарів тривалого користування 

(телевізорів, холодильників, автомобілів, відеотехніки, пральних машин тощо) та 

поточного споживання. 

Ринок робочої сили – сукупність економічних відносин з приводу організації, 

купівлі- продажу робочої сили та її використання між зайнятими і незайнятими 

найманими працівниками, з одного боку, підприємцями і біржами праці 
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(державними і приватними) – з іншого. 

Робоча сила – сукупність фізичних, розумових і організаторських 

властивостей людини, набутих знань і досвіду, які вона застосовує у процесі 

виробництва для створення необхідного і додаткового продукту. 

Роздержавлення – процес переходу державної власності в інші недержавні 

форми: приватну, кооперативну, акціонерну та ін. 

Світове господарство – сукупність національних господарств та економічних 

взаємозв’язків між ними, або сукупність економічних відносин, які функціонують 

на національному та міжнародному рівнях і підпорядковуються дії відповідних 

законів. 

Світовий ринок – сукупність сучасних національних ринків окремих країн у 

їх взаємодії, пов’язаних міжнародними економічними відносинами та 

наднаціональним регулюванням. 

Синдикат – об’єднання низки підприємств однієї галузі промисловості, 

учасники якого зберігають власність на засоби виробництва, але втрачають 

власність на вироблений продукт, а отже, зберігають виробничу, але втрачають 

комерційну самостійність. 

Синтез (з грец. складання) – поєднання розрізнених раніше частин і сторін у 

цілісність з урахуванням взаємозв’язків між ними. 

Складна праця – праця, для виконання якої потрібні спеціальна підготовка, 

оволодіння певною спеціальністю, що, у свою чергу, передбачає потребу в здобутті 

освіти. 

Соціальна ефективність – відповідність господарської діяльності основним 

соціальним потребам і цілям суспільства, інтересам окремої людини. 

Соціальна політика сучасної держави – комплекс соціально-економічних 

заходів держави та організацій, спрямованих на послаблення нерівності у розподілі 

доходів та майна, на захист населення від безробіття, підвищення цін, знецінення 

трудових заощаджень та ін. 

Соціально-економічний уклад – особливий тип виробничих відносин, 

передусім відносин економічної власності, якому властиві специфічні закони 

розвитку. 

Соціально-орієнтована ринкова економіка – модель соціально-економічного 

розвитку, що передбачає переважання приватної власності та ринку в процесі їх 

поєднання з державною власністю і державним регулюванням та систему 

соціального захисту населення. 

Споживання – сума грошей, які витрачають люди на придбання матеріальних 

благ і послуг для задоволення власних потреб (фізіологічних, соціальних і 

духовних). 

Споживча вартість – певна річ або послуга, яка завдяки своїм корисним 

властивостям задовольняє різноманітні людські потреби. 

Споживчий кредит – кошти, які банки, спеціалізовані кредитні інститути та 

торгові компанії надають фізичним особам для придбання товарів тривалого 

користування. 

Структура ринку – сукупність окремих ринків у межах національної 

економіки або внутрішнього ринку, а також світового ринку та його окремих 
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регіонів і взаємодія між ними. 

Структурна криза – кризові явища тривалого нециклічного характеру, що 

проявляються в занепаді окремих галузей і комплексів (груп) галузей 

народногосподарського значення, порушують ключові загальноекономічні 

(відтворювальні) пропорції. 

Суверенітет – повна незалежність держави від Інших держав у її внутрішніх 

справах і зовнішніх відносинах. 

Суспільна форма – виробничі відносини, або відносини економічної 

власності, соціально-економічні зв’язки і відносини між людьми з приводу 

привласнення засобів виробництва, предметів споживання, об’єктів 

інтелектуальної власності й послуг тощо у всіх сферах суспільного відтворення. 

Сутність – комплекс внутрішньо необхідних, постійних та глибинних 

зв’язків і відносин, які визначають основні ознаки, особливості й тенденції 

розвитку певної матеріальної системи. 

Сучасний ринок – сукупність економічних відносин між домашніми 

господарствами, різними типами підприємств, фірм та компаній (насамперед, 

великими компаніями) і державою (утому числі наднаціональними органами) з 

приводу купівлі товарів і послуг у сфері обміну та механізм забезпечення цього 

процесу відповідно до законів товарного виробництва і грошового обігу. 

Тіньова економіка – вид економічної діяльності, спрямованої на отримання 

заборонених доходів, на ухилення від різних форм (державного, наддержавного, 

громадського) контролю та сплати податків при здійсненні легальних видів 

діяльності. 

Товар – продукт праці, що завдяки своїм корисним властивостям задовольняє 

потреби людей і вироблений для обміну на основі суспільно-необхідних витрат. 

Товарна біржа – постійно діючі ринки, де купівля-продаж товарів 

здійснюються на основі встановлених стандартів і зразків, відповідних форм 

документів, якими регламентуються номенклатура, обсяг, ціни, терміни і види 

поставки та інші умови. 

Товарне виробництво – спосіб організації суспільного господарства, за якого 

окремі економічні блага (продукти і послуги) виготовляють економічно 

відокремлені виробники, і для задоволення суспільних потреб необхідні купівля-

продаж цих благ, що стають товарами, на ринку. 

Транснаціональні корпорації (ТНК) – наймогутніші монополії, що діють у 

міжнародному масштабі й на основі монополізації значної частини світового 

промислового виробництва, об’єктів інтелектуальної власності, торгівлі 

привласнюють найвищі (транснаціональні) прибутки. 

Трест (з англ. довіра) – об’єднання низки підприємств однієї або кількох 

галузей промисловості, учасники якого втрачають власність на засоби виробництва 

і вироблений продукт, виробничу й комерційну самостійність, тобто об’єднують 

виробництво, збут, фінанси, управління, а на суму вкладеного капіталу власники 

окремих підприємств отримують акції тресту, які дають їм право брати участь в 

управлінні й привласнювати від- повідну частку прибутку. 

Трудовий колектив (у політико-економічному значенні) – суб’єкт 

економічних відносин, насамперед відносин економічної власності, а також 
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сукупний працівник, який забезпечує раціональне використання наявних 

матеріально-речових ресурсів для створення і привласнення доходу. 

Фізичне (матеріальне) зношування – поступова втрата основними 

виробничими фондами своєї споживчої вартості, а водночас і частини вартості, яка 

переноситься на вартість створюваного продукту. 

Фінанси (з франц. платити) – система відносин економічної власності, які 

формуються і розвиваються між державою, підприємствами і громадянами щодо 

привласнення частини національного доходу через механізм оподаткування та його 

розподілу відповідно до виконуваних державою функцій. 

Фінансова криза – глибокий розлад фінансової системи країни, що 

супроводжується зростанням темпів інфляції, неплатежами, різким, переважно 

знижувальним, коливанням валютних курсів та курсів цінних паперів, відпливом 

іноземних інвестицій. 

Фінансовий ринок (у вузькому значенні – грошовий ринок, ринок позичкових 

капіталів) – сукупність економічних відносин з приводу організації купівлі-

продажу вільних грошових коштів та їх перетворення на грошовий капітал. 

Фактори виробництва – важливі об’єкти або елементи, які здійснюють 

вагомий вплив на можливість і результати виробництва, але речові елементи яких 

не є джерелом національного доходу. 

Фінансова система – сукупність різних видів фінансів (та виконуваних ними 

функцій) у їх взаємодії та взаємозв’язку. 

Фонд заміщення – частина суспільного продукту, яка використовується на 

відновлення зношених засобів виробництва, а за натуральним складом є засобами 

та предметами праці. 

Фонд споживання – частина суспільного продукту, яка використовується для 

індивідуальних і суспільних потреб членів суспільства. 

Фондова біржа – установа, організований ринок, на якому власники 

здійснюють процес купівлі-продажу цінних паперів. 

Функція управління – вид діяльності, у процесі якої здійснюється ефективний 

вплив на об’єкт управління і розв’язується поставлене завдання, досягається мета. 

Цінова конкуренція – боротьба між товаровиробниками за споживача через 

зменшення витрат виробництва, зниження цін на товари і послуги без істотної 

зміни їх якості й асортименту. 

Централізація виробництва – збільшення масштабів виробництва продукції 

внаслідок об’єднання кількох окремих підприємств в одне із загальним 

управлінням. 

Централізація капіталу – збільшення розмірів капіталу внаслідок 

об’єднання або злиття раніше самостійних капіталів. 

Чек – письмове розпорядження власника поточного рахунка в банку про 

виплату певній особі зазначеної в ньому суми грошей. 

Юридична власність – загальна умова виробництва, його передумова, вияв 

волі певного класу з правовим оформленням цієї волі в юридичних актах і нормах 

у праві власності. 
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