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Вступ 

 

 

Економіка України гостро потребує кваліфікованих спеціалістів, 

здатних творчо мислити, проявляти ініціативу, самостійно поповнювати свої 

знання. 

Самостійність – це одна з найважливіших рис спеціаліста. Активна 

самостійна діяльність фахівця значною мірою обумовлюється самостійністю 

його мислення, яка закладається в студентські роки. 

Згідно з положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах, самостійна робота студента є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, що вільний від обов’язкових 

навчальних занять. 

Життям доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, 

завдяки власному досвіду, думці і дії, будуть насправді міцні. 

Загальновідомо, що у людській пам’яті залишається 10% почутого, 50% 

побаченого та 90% виконаного самостійно. Тому, якщо навчальний матеріал 

опрацьовується власноручно, самостійно виконується завдання від його 

постановки до аналізу отриманих результатів, то засвоюється не менше 90% 

інформації. Саме тому в навчальних закладах поступово, але неухильно 

переходять від передачі інформації до керівництва навчально-пізнавальною 

діяльністю, формування у студентів навиків самостійної творчої роботи. 

Самостійна робота, перш за все, завершує задачі всіх інших видів 

навчальної роботи. Знання, які не стали об’єктом власної діяльності, не 

можуть визнаватися справжнім надбанням людини. Крім практичної 

важливості, самостійна робота має велике виховне значення: вона формує 

самостійність не тільки як сукупність певних умінь і навиків, але і як рису 

характеру, яка відіграє суттєву роль у структурі особистості сучасного 

спеціаліста. 



Сьогодні завдання не тільки в тому, щоб дати молодому спеціалісту 

знання, а в тому, щоб сформувати потребу в них. Виховати прагнення до їх 

постійного оновлення, власного вдосконалення. 

Форми та методи організації самостійної роботи студентів при 

викладанні  гуманітарних та соціально - економічних дисциплін. 

 

У навчальному закладі неможливо дати освіту на все життя, а навчити 

методам самостійного опанування знань можна і потрібно. 

Отже, мета самостійної роботи студентів: 

 розвиток творчих здібностей та активізація розумової 

діяльності; 

 формування потреби безперервного самостійного 

поповнення знань; 

 здобуття глибокої системи знань як ознаки їх 

міцності; 

 самостійна робота студентів як результат їх 

морально-вольових зусиль. 

Пізнавальна функція визначається засвоєнням студентом 

систематизованих знань з дисципліни. 

Самоосвітня функція – це формування вмінь і навиків, самостійного їх 

оновлення і творчого застосування. 

Прогностична функція є вмінням студента вчасно передбачати і 

оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання. 

Коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою 

діяльність. 

Виховна функція – це формування самостійності як риси характеру. 

Аналіз літератури з проблем організації самостійної роботи студентів 

дозволив виявити основні напрями рішення цієї проблеми: 

 раціональне розподілення часу студентів при вивченні 

дисципліни; 



  повне методичне забезпечення дисципліни; 

 постійний контроль за якістю роботи студентів. 

 Досвід роботи показує, що для раціонального розподілу 

часу студентів під час вивчення гуманітарних та соціально - 

економічних дисципліни велике значення має допомога викладачів.  

Для рішення проблеми організації самостійної роботи необхідно вжити 

певних заходів: 

1. Провести кількість і обсяг самостійних робіт відповідно до 

реального бюджетного часу студентів на їх виконання, для чого необхідно: 

 переглянути програму теоретичних занять з метою 

ліквідації дублювання матеріалу, що вивчається за програмою 

навчального закладу, і знайти можливість частково виконувати 

самостійну роботу в аудиторний час; 

 проаналізувати склад і зміст самостійних робіт з 

урахуванням виконання самостійних або практичних завдань з 

програмою навчального закладу для того, щоб встановити 

оптимальну їх кількість і обсяг. 

2. Для скорочення часу на виконання самостійних робіт і поліпшення їх 

якості:  

 створити комплекти методичних посібників для 

самостійної роботи; 

 забезпечити проведення індивідуальних і групових 

консультацій із самостійних робіт, узгодити їх графік проведення; 

 скласти зведений графік виконання самостійних робіт з усіх 

предметів для забезпечення рівномірного завантаження студентів 

протягом семестру. 

3. Програма дій викладача з організації самостійної роботи студентів 

повинна складатися з таких компонентів: 

 вивчення посадових обов’язків майбутнього 

спеціаліста; 



 аналіз навчального плану спеціальності; 

 визначення можливих обсягів годин самостійної 

роботи студентів; 

 підготовка переліку вмінь, які повинні бути 

сформовані в студентів після вивчення дисципліни; визначення 

переліку знань, необхідних студенту; 

 розробка варіантів контрольних робіт; 

 вироблення системи інформування студентів про їх 

досягнення; 

 створення необхідного інформаційно-методичного 

забезпечення самостійної роботи студентів; 

 визначення системи індивідуальної роботи зі 

студентами; 

 розробка системи заохочень; 

 розробка плану самостійної роботи студентів з 

дисципліни; 

 узгодження обсягу і строків виконання завдань 

самостійної роботи з дисципліни відповідно до плану семестру; 

 оформлення переліку необхідних організаційних і 

методичних матеріалів; 

 організація видачі студентам матеріалів для 

самостійної роботи з дисципліни на початку семестру; 

 бесіди з студентами про особливості самостійної 

роботи з дисципліни; 

  проведення індивідуальної роботи протягом 

семестру, підведення підсумків виконання плану-графіка 

самостійної роти, підсумок про рівень їх підготовки з 

дисципліни, самостійності. 

Організація такої роботи студентів означає створення умов для 

розвитку вмінь планувати, реалізувати та вносити корективи у свою 



діяльність. Вона складається з двох головних аспектів: один з них – розробка 

форм і методів організації контролю за самостійною роботою і другий – 

навчально-методичне забезпечення самостійної роботи. Пропонуються такі 

форми роботи студентів: 

1. Опрацювання лекцій. 

2. Конспектування навчального матеріалу (теми або окремих питань 

теми). 

3. Написання рефератів. 

4. Розв’язання задач. 

5. Виконання графічних вправ і завдань. 

6. Виконання індивідуальних завдань. 

Наведені вище форми організації самостійної роботи студентів 

виявилась дійовими. Завдання викладача полягає у тому, щоб відібрати з них 

найбільш результативні в кожній конкретній ситуації, тобто такі, які б 

відповідали індивідуальним можливостям студента з урахуванням бюджету 

часу, а також відповідали специфіці навчального матеріалу курсу. 

Контроль самостійної роботи студентів включає: 

 відповідь на контрольні або тестові питання; 

 перевірка конспекту; 

 перевірка рефератів; 

 перевірка розв’язаних задач; 

 перевірка виконаних графічних вправ і завдань; 

 перевірка виконаних індивідуальних завдань. 

На мою думку, організацію самостійної роботи студентів доцільно 

проводити у два етапи: 

І етап – період початкової організації, що вимагає від викладача 

безпосередньої участі в діяльності осіб, які навчаються, з виявленням і 

вказування  причин появи помилок; 



ІІ етап – період самоорганізації, коли не вимагається безпосередня 

участь викладача в процесі самостійного формування знань студентів. 

В організації самостійної роботи студентів особливо важливо 

правильно визначити обсяг і структуру змісту навчального матеріалу, який 

виноситься на самостійне опрацювання, а також необхідне методичне 

забезпечення. До методичного забезпечення входить, як правило, програма 

робіт, завдання для студентів та інструментарії для їх виконання. 

Розробка методичних вказівок в організації самостійної роботи 

студентів з кожної дисципліни дасть можливість розв’язати багато 

організаційно-методичних проблем 



Теми ( питання) для самостійного вивчення 

 

Тема 1. Політична економія як  фундаментальна суспільна наука 

1.Зародження, еволюція  та етапи становлення політичної економії. 

2. Політичні напрями, школи і течії. 

 

Тема 2. Виробництво і його основні чинники 

1. Цілі і наслідки виробництва. 

2. Суспільний продукт як результат суспільного виробництва. 

3.  Технологічний спосіб виробництва. НТП та НТР. 

 

Тема 3. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх 

задоволенні. 

1. Економічні інтереси та їх класифікація. 

 

Тема 4. Економіка суспільства як сукупність видів економічної 

діяльності. 

1. Ефективність суспільної економіки та її показники. Економічна та   

соціальна ефективність. 

2. Основні напрями підвищення  ефективності економічної  системи  

суспільства. 

 

Тема 5. Відносини власності в економічному житті суспільства. 

1. Відносини власності в Україні. Цивільний кодекс. 

2.  Роздержавлення та приватизація власності в Україні. 

 

       Тема 6. Товарне виробництво і товарно – грошові відносини. 

1. Походження, сутність і функції грошей. 

2. Теорії грошей. 



3. Грошовий обіг і його закони. 

4. Інфляція, її суть, види та соціально – економічні наслідки. 

5. Грошова система6 суть, елементи, типи. 

6. Грошова система України. 

 

        Тема 7. Загальні основи ринку. Суб’єкти  ринкової економіки. 

1. Підприємство як основний суб’єкт ринкової економіки. 

2. Принципи та функції діяльності підприємства. 

3. Види підприємств. 

4. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. 

5. Витрати виробництва, їх сутність та класифікація. 

6. Прибуток як кінцева мета діяльності підприємства. 

 

        Тема 8. Змішана економіка та її види. 

1. Модель кругообороту ресурсів, продуктів і доходу у змішаних  

Економічних системах. 

2. Змішана економіка України: сутність, проблеми формування і  

функціонування, перспективи розвитку. 

 

       Тема 9. Суспільний  продукт і його форми. 

1. Національне багатство і його відтворення. 

 

2. Суть і структура національного багатства. 

 

 

            Тема 10. Економічне зростання і його чинники. 

 

             1.Чинники економічного зростання: НТР, підвищення ефективності  

                 капіталовкладень, зростання продуктивності праці. 

            2. Теорії і моделі економічного зростання. 

 



          Тема 11. Розподіл національного доходу. Споживання,  

заощадження і добробут людини. 

1. Суспільні фонди споживання, їх сутність та види. 

2.  Рівень життя населення та його показники. 

 

Тема 12. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту 

людської спільноти світу. 

1. Економічні аспекти глобальних проблем, міжнародне  

співробітництво у їх розв’язанні. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

 

Тема заняття № 1: Політична економія як фундаментальна 

суспільна наука. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1.Зародження, еволюція  та етапи становлення політичної економії. 

2. Політичні напрями, школи і течії. 

Після вивчення теми студент повинен знати: 

1. Причини виникнення науки « політична економія». 

2. Еволюцію розвитку та етапи становлення політичної економії. 

3. Основні напрями, течії і школи. 

Рекомендована література: 

1. БашнянинГ.І., Шевчук Є.С. Політична економія. Навчальний посібник. – 

Львів: « Новий світ – 2000», ст. 15 – 21. 

2. Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст. 5 – 10. 

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  

    - К.: Знання – Прес, 2001, ст.23 – 32. 

      Питання для самоконтролю:  

1. Які причини виникнення науки « політична економія». 

2. Назвіть етапи становлення політичної економії. 

3. Проаналізуйте етапи виникнення політекономії й спробуйте 

обґрунтувати необхідність  виникнення провідних шкіл політекономії. 

4. Чому класична політекономія називається класичною на відміну від 

прагматичної? 

5. В чому полягає особливість марксистської політичної економії? 



6. Розкрийте головні особливості окремих напрямів  і шкіл у політичній 

економії. 

     Методичні вказівки: 

     Вивчення теми студенти повинні почати з усвідомлення того, що       

економічна теорія зароджувалася і розвивалася в процесі розвитку     

товарного господарства і є стародавньою наукою. Для цього необхідно          

розглянути процес зародження  та розвитку економічної теорії, дати 

характеристику основних шкіл та течій економічної думки:  меркантилізм, 

фізіократична школа, класична політична економія, критичний напрям 

політичної економії, марксистська економічна теорія, маржиналізм, 

історична школа, теорія імперіалізму, кейнсіанство, неолібералізм, 

неоконсерватизм, інституціоналізм тощо. При цьому важливо звернути увагу 

на еволюцію визначення предмету економічної теорії кожною з названих 

концепцій. 

     Необхідно також визначити місце та роль української економічної думки у 

розвитку світової економічної думки.    

Політична економія як наука бере свій початок із першої в світі школи 

політичної економії – меркантилізму (від італійського mercantilism – 

торговець, купець) і епохи пізнього Середньовічча (остання третина ХY ст.). 

Це вчення відображало інтереси торговельної буржуазії в період первісного 

нагромадження капіталу. Саме представник цієї школи Антуан Монкрет’єн 

вперше ввів термін “політична економія”. 

Класична політична економія. Цей напрям світової економічної думки 

розвивався до першої половини ХІХ ст. Його засновники – У. Петті (Англія), 

П. Буагільбер (Франція), які започаткували теорію трудової вартості. Свого 

розвитку класична політична економія набула у працях фізіократів Ф. Кене 

та Д. Тюрго (Франція). Найвище її досягнення – праці англійських 

економістів А. Сміта (1723 – 1790) та Д. Рікардо (1772 – 1823). Класики 

започаткували теорію трудової вартості, досліджували доходи основних 



класів буржуазного суспільства, механізм конкуренції, кредиту, грошового 

обігу. 

Марксистська політична економія. К Маркс, по-перше, довів до рівня 

наукової  теорії ідеї класиків політичної економії про двоїстий характер праці 

(в їхніх працях змішування споживчої вартості та вартості, абстрактної та 

конкретної праці переважало над розмежуванням цих категорій). 

Історична школа та маржиналізм. Історична школа – один із напрямів 

західної економічної думки. Виникла в Німеччині у середині ХІХ ст. Назву 

отримала від своєрідного тлумачення предмета політичної економії та 

історичного методу дослідження, відповідно до якого ця наука не вивчає 

економічні закони, а описує конкретно-історичні форми у країні. Тому саму 

назву “політична економія” представники цієї школи ототожнювали з 

поняттям “національна економіка”. 

У середині ХІХ століття виникає і в 70-ті роки набуває поширення новий 

напрям політичної економії – маржиналізм (від французької marginal – 

граничний). Засновниками були австрійський економіст К. Менгер та 

англієць У. Джевонс, швейцарський науковець Л. Вальрас. Основою 

маржиналізму є теорія граничної корисності. 

Основні напрями сучасної економічної теорії. Усю сукупність течій, 

шкіл сучасної західної економічної думки можна умовно згрупувати у у такі 

основні напрями:  

1) неокласична економічна теорія (монетаризм та неолібералізм); 

2) інституціоналізм; 

3) кейнсіанство; 

4) марксистська політична економія. 

Найвидатнішими постатями економічної думки в Україні у ХІХ – 

напочатку ХХ століття були В.І. Вернадський, І.В. Вернадський, М. 

Драгоманов, С. Подолинський, Є. Слуцький, І. Франко, М. Туган-

Барановський. 

 



Основні етапи розвитку політичної економії 
 

Теоретична школа Представники Основні положення 

Меркантилізм ( від 

італ. Merkante – 

торговець),XVI-XVII c. 

Ж.Б.Кольбер 

Т.Ман 

А.Монкретьєн 

Багатство нації-золото, нагромаджене за рахунок 

зовнішньої торгівлі. Виступали за досягнення 

активного торговельного балансу через розвиток 

національного виробництва та вивезення частини 

товарів за кордон, за посилення ролі держави. 

Фізіократи (від грец. 

Фізіс - природа та 

кратос - влада) 

 XVIII cт. 

Ф.Кєне, 

А.Тюрго 

Джерело багатства - сільське господарство. Саме 

у ньому витворюється той додатковий продукт, за 

рахунок якого і утворюється багатство нації. 

Висновок - промисловість “безплідна сфера”, так 

як тільки переробляє продукти хліборобства. 

Англійська класична 

політекономія, XVII-

XVIII ст. 

У.Петті, А.Сміт, 

Д.Рікардо 

Джерело багатства –праця у сфері матеріального 

виробництва. Ринок та конкуренція – необхідні 

складові розвитку виробництва. 

Марксистська 

політекономія, 

середина XIXст. 

К.Маркс, 

Ф.Енгельс 

Маркс вважав джерелом вартості лише працю 

найманих робітників, ігноруючи при цьому працю 

підприємців. 

Маржиналізм ( від лат. 

Марго - край, межа), 

XIX ст. 

У.Джевонс, 

К.Менгер, 

А.Вальрас, 

Е.Бем-Баверк 

Стверджували, що ринкова економіка здатна 

досягти рівноваги на основі попиту і пропозиції. 

Основою маржиналізму є теорія граничної 

корисності, згідно з якою ринкова ціна товару 

визначається не суспільно необхідними витратами 

праці, а ступенем насичення потреби в ньому, 

корисністю останньої одиниці запасу певного 

виду товарів. 

Неокласичне 

направлення, кінець 

XIX ст. 

А.Маршалл, 

А.Пігу 

Об’єкт дослідження –поведінка “людини 

економічної”, котра як продавець робочої сили, 

споживач чи підприємець намагається 

максимізувати свій дохід, звести до мінімуму 

витрати. Прихильники цієї теор. школи вважають 

граничну корисність, протиставляючи її теорії 

трудової вартості. 

Кейнсіанство, XX ст. Дж.М.Кейнс Дж.М.Кейнс вважав, що без активного втручання 

держави в розвиток соціально-економічних 

процесів, без істотного розширення функцій 

держави капіталізм неспроможний буде існувати, 

не зможе “уникнути повного руйнування 

існуючих економічних форм”, збудував тим 

самим теорію змішаної економіки. 

Монетаризм, XXст. М.Фрідмен Виступає проти активного й широкомасштабного 

втручання держави в економіку, проти державних 

заходів стимулювання попиту, висуваючи при 

цьому гасло “назад до Сміта”. Позитивна сторона 

– всебічний аналіз механізму дії грошей на ринок 

товарів, обґрунтування впливу монетарної 

політики на розвиток економіки. 

 

 

 



Тестові завдання: 

1. В історії економічної думки неможливо обійти увагою такі  школи 

(напрямки), як: 

а) класична політекономія;                               г) неокласика; 

б) фізіократія;                                                     д) монетаризм; 

в) меркантилізм;                                                 е) кейнсіанство. 

 Складіть їх перелік в історичній послідовності. 

2. Назва економічної науки « політекономія» вперше з’явилася в: 

а) середині XV ст.                                              г) 1776 р. 

б) 1615 р.                                                             д) 1818 р. 

в) 1647 р.                                                             е) 1867 р. 

3. Хто першим ввів в користування термін « політична економія»? 

а) Ф. Кене;                                                           г) У. Петті;  

б) А. Монкретьєн;                                               д) Арістотель. 

в) А. Сміт; 

4. Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю 

джерелом багатства нації? 

а) фізіократи;                                                       в) класична політекономія; 

б) меркантилізм;                                                  г) кейнсіанство. 

5. Кого найчастіше називають « батьком» економічної науки? 

а) Арістотеля;                                                       г) Ф. Кене; 

б) А. Сміта;                                                           д) А. Маршала. 

в) Д. Рікардо; 

6. Політична економія як наука виникла у: 

а) Стародавній Греції;    

б) Стародавньому Китаї;       

 в)Західній Європі періоду становлення капіталізму;                                                                                

г) Східній Європі  кінця  XIX – початку  XX ст. 

 

 



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

 

Тема заняття № 2: Виробництво і його основні чинники. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1. Цілі і наслідки виробництва. 

2. Суспільний продукт як результат суспільного виробництва. 

3. Технологічний спосіб виробництва. НТР та НТП. 

Після вивчення теми студент повинен знати: 

1. Цілі і наслідки виробництва. 

2. Що є результатом суспільного виробництва.  

3. Типи технологічних способів виробництва,  вплив НТР та НТП. 

Рекомендована література: 

1. 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична економія. 

Навчальний посібник. – Київ: « Ельга», 2000, ст. 52 – 57. 

2. Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст.2 5 – 27. 

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  

   - К.: Знання – Прес, 2001, ст.23 – 32. 

Питання для самоконтролю: 

 1. Що таке суспільне виробництво? 

 2. Охарактеризуйте чотири фази суспільного виробництва. 

 3. У чому проявляється взаємодія продуктивних сил і виробничих відносин? 

4. Порівняйте сфери матеріального і нематеріального виробництва. 

5. Дайте характеристику технологічних способів виробництва. 

6. Що є результатом суспільного виробництва? 

Методичні вказівки: 



           Починати вивчення питань теми необхідно з усвідомлення того, що 

матеріальною основою розвитку людської цивілізації є прогрес суспільного 

виробництва. Для того, розкрити визначальні закономірності такого 

розвитку, необхідно пригадати, що таке виробництво взагалі. При цьому слід 

звернути увагу на те, що виробництво як суспільний процес складається з 

таких фаз: безпосереднього виробництва, розподілу, обміну та споживання. 

Воно послідовно проходить всі фази і водночас перебуває у кожній з них  у 

певний момент. Слід засвоїти, що важливою особливістю процесу 

суспільного виробництва є створення не лише матеріальних, але й 

нематеріальних благ та послуг, значення яких в сучасних умовах значно 

зросло. 

            У процесі виробництва люди ставлять певні цілі, прагнуть їх 

реалізувати, досягти успіху. Зміст цілей залежить  залежить від суб’єкта 

виробничого процесу. Підприємець націлений на одержання максимально 

високого  прибутку, найманий робітник – на одержання заробітної плати. 

Результатом суспільного виробництва є суспільний продукт. До його 

складу входять різноманітні матеріальні й нематеріальні блага та послуги, які 

створюються в різних галузях виробництва. Він являє собою суму 

матеріальних і духовних благ, створених суспільством за певний проміжок 

часу.  

Звернути увагу, що сучасна наука розмежовує аграрну цивілізацію, 

індустріальну і постіндустріальну організацію, підхід базується не на 

особливості суспільства, а на цілісності людської цивілізації та домінуючому 

значенні загальнолюдських цінностей, інтегрованості суспільства у світову 

спільноту. У цьому виявляється різниця цивілізаційного підходу від 

формаційного. Відповідно до останнього зміна способів виробництва 

(первісне, рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, комуністичне) 

відбувається в процесі взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин.  

Матеріальною основою економічної системи виступають продуктивні 

сили – вони є органічним поєднанням особистого та речового факторів. 



Згадані елементи (робоча сила і засоби виробництва) складають основні 

елементи продуктивних сил. На рівень їх розвитку впливають: 

– освітній фактор; 

– ступінь майстерності; 

– дисципліна праці на всіх рівнях ієрархії; 

– наукова організація праці; 

– рівень суспільної комбінації виробничого процесу; 

– природні умови; 

– розвиток науки та ступінь її технічного застосування; 

– технічний прогрес – глобальна закономірність розвитку суспільства. 

В історії розвитку техніки виділяються 3 етапи: 

– інструменталізація виробництва; 

– механізація; 

– автоматизація. 

Тип зв’язку людини з технікою на різних етапах розвитку 

характеризується технологічним способом виробництва. Зміст цього поняття 

складають знаряддя праці в поєднанні з математикою, технологією, енергією, 

інформатикою та організацією виробництва. Відповідно до 3 етапів у 

розвитку техніки виділяють 3 технологічні способи виробництва: 

– ручний; 

– машинний; 

– автоматизований. 

Завдання: 

1. Земля одночасно є і засобом, і предметом праці. Запропонуйте для 

розгляду дві конкретні ситуації: коли земля є засобом праці і коли вона є її 

предметом. 

 

2. Як би ви пояснили те, що, незважаючи на вдосконалення засобів 

виробництва, впровадження у виробництво автоматів та комп’ютерної 

техніки. Роль людини у виробництві не зменшується? 



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

 

Тема заняття № 3: Економічні потреби суспільства і роль 

виробництва в їх задоволенні. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1. Економічні інтереси та їх класифікація. 

Після вивчення теми студент повинен знати: 

1. Що таке економічні інтереси. 

2. Типи економічних інтересів. 

 

Рекомендована література: 

1. 1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична економія. 

Навчальний посібник. – Київ: « Ельга», 2000, ст. 97 – 100. 

2. Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст. 31 – 34. 

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  

   - К.: Знання – Прес, 2001, ст.51 – 56. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке інтерес, як він виникає, на чому грунтується7 

2.  Яка  відмінність між економічною потребою та інтересом? Перелічіть 

суб’єкти й об’єкти економічних інтересів. 

3. Охарактеризуйте систему економічних інтересів. 

4. Як досягається єдність економічних інтересів у суспільстві? 

5.  Чому суперечлива взаємодія інтересів та потреб є рушійною силою 

соціально – економічного розвитку? 

Методичні вказівки:  



 При з'ясуванні економічних потреб слід звернути увагу на їх 

нерозривний зв'язок з економічними інтересами. Тому Гегель справедливо 

стверджував, що дії людей випливають із їхніх потреб та інтересів. 

Важливо уяснити, що економічні інтереси — це усвідомлені 

економічні потреби окремих людей, соціальних верств, груп та класів, що є 

формою відносин економічної власності, і, у свою чергу, знаходять свій вияв 

у поставлених цілях, конкретних завданнях та діях щодо їх досягнення. 

З усієї сукупності економічних відносин економічні інтересі 

взаємопов'язані, передусім, із такими підсистемами, як продуктивні сили і 

відносини економічної власності, притаманними їм економічними законами. 

Зв'язок економічних інтересів із розвитком продуктивних сил виявляється у 

тому, що основною продуктивною силою є сама людина зі своїми потребами, 

інтересами цілями та волею. Це означає, що прогрес продуктивних сил най 

швидше відбувається за умови, що їх розвиток здійснюється відповідно до 

потреб та інтересів людей, насамперед людей праці. Зв'язок економічних 

інтересів із відносинами економічної власності виражається в тому, що 

економічна власність є відносинами між людьми з приводу привласнення 

засобів виробництва, предметів споживання, послуг, інтелектуальної 

власності тощо в усіх сферах суспільного відтворення (безпосередньому 

виробництві, роз поділі, обміні та споживанні). Тому прогрес економічної 

власності найшвидше здійснюється тоді, коли типи власності (а отже й 

форми привласнення) найповніше забезпечують задоволенню потреб та 

інтересів людей. 

 Оскільки економічні інтереси — найконкретніша форма вияву 

відносні економічної власності, то відповідно до існування у сучасній 

структурі таких відносин трьох основних типів власності (при ватної, 

колективної, суспільної, — у випадку розвитку державне: власності в 

інтересах всіх членів суспільства) виділяють індивідуальні (особисті), 

колективні та суспільні економічні інтереси. Водночас економічні інтереси 

є формою вияву відповідних видів економічних потреб, їх усвідомлення 



окремими індивідами, трудовим колективом та суспільством. Тому разом з 

економічними потребами економічні інтереси — це рушійна сила розвитку 

суспільного способу виробництва. 

Економічні інтереси стають могутньою рушійною силою соціально-

економічного прогресу, коли оптимально поєднуються особисті (у тому числі 

приватні), колективні та суспільні інтереси. Таке поєднання необхідне на 

рівні окремого підприємства, галузі та держави. 

З-поміж різних типів економічних інтересів нині домінують колективні 

інтереси, насамперед трудові колективні інтереси. Це зумовлене тим, що на 

підприємствах, де переважає колективна праця, створюються матеріальні і 

нематеріальні блага. При цьому мають оптимально поєднуватися особисті та 

колективні інтереси, кожен член трудового колективу має бути впевнений, 

що створений спільними зусиллями дохід підприємства, в тому числі частина 

прибутку, буде раціонально розподілений відповідно до кількості та якості 

праці. 

Тестові завдання: 

1.Усвідомлення потреб означає появу: 

а) інтересу; 

б) стимулу; 

в) дії; 

г) нової потреби. 

2. Хто є суб’єктом економічних відносин: 

а) індивід;                                       д) міністерство; 

б) фірма;                                         е) кооператив; 

в) держава;                                      є) місто; 

г) уряд;                                             ж) президент країни. 

3. Які із зазначених інтересів належать до суб’єктних: 

а) дійсні;                                           г) національні; 

б) поточні;                                         д) сім’ї; 

в) особисті;                                       е) перспективні. 



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

 

Тема заняття № 4: Економіка суспільства як сукупність видів 

економічної діяльності. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1. Ефективність суспільної економіки та її показники. Економічна та 

соціальна ефективність 

2. Основні напрями підвищення ефективності економічної системи 

суспільства. 

Після вивчення теми студент повинен знати: 

1. Показники економічної ефективності: продуктивність і фондомісткість 

праці, фондовіддача і фондомісткість продукції, матеріаловіддача і 

матеріаломісткість продукції, еконоиічну ефективність капітальних вкладень. 

2. Основні напрями підвищення ефективності економічної системи 

суспільства 

 

Рекомендована література: 

1. Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст. 41. 

 2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  

   - К.: Знання – Прес, 2001, ст.116 – 121. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте поняття «ефективність виробництва». 

2. Назвіть економічні й  соціальні показники ефективності виробництва та 

спосіб їхнього розрахування. 

 



 

Методичні вказівки: 

          Особливу увагу слід звернути на ефективність суспільного 

виробництва як найважливіший  якісний показник його функціонування. 

          Соціальна ефективність -  це відповідність результатів господарської 

діяльності основним соціальним потребам і цілям суспільства, інтересам 

окремої людини. Інтегруючим показником соціальної ефективності є 

виробництво товарів народного споживання в загальному обсязі виробництва 

за певний період, як правило, за один рік. 

Показники соціальної 

ефективності виробництва 

  

Розмір 

ВНП та 

НД на 

душу 

населення 

 Частка 

фонду 

споживання 

в НД 

 Рівень 

життя  

населення 

 Якість 

життя 

населення 

 

        Рівень життя – це рівень забезпеченості людей матеріальними і 

духовними благами, необхідними для їхнього нормального існування. 

        Він визначається рівнем фактичного споживання матеріальних і 

духовних благ та послуг на душу населення, на одну сім’ю,  а  також  його 

відповідністю національному соціальному стандарту – споживчому кошику. 

         Споживчий кошик – це вартість основних матеріальних  та духовних 

благ, необхідних для нормальних умов існування людини певної країни в 

конкретно – історичний період часу. 

          Мінімальний споживчий рівень відображає так звану  межу бідності 

населення, за якою настає деградація особистості. 

          У розвинутих країнах існує і такий показник як якість життя населення, 

сформований на основі так званих індексів розвитку людини ( ІРЛ) : 

 -  раціональної структури споживання; 

 - освітнього та культурного рівня населення; 



 -  охорони здоров’я; 

 - рівня фізичного розвитку людини; 

 - якості і комфортності житла; 

 - тривалості робочого тижня; 

 - умов праці та її безпеки; 

 - середньої тривалості життя і т. д. 

          Економічна ефективність -  це досягнення найбільших результатів 

при найменших затратах живої і уречевленої праці. Найконкретнішими 

показниками економічної ефективності є продуктивність і фондомісткість 

праці, фондовіддача і фондомісткість продукції, матеріаловіддача і 

матеріаломісткість продукції, економічна ефективність капітальних вкладень, 

нової техніки, енергоємність продукції та ін. 

        Продуктивність праці – відношення обсягу виробленої продукції до 

кількості робітників, зайнятих у її виробництві. 

               Пп =     Обсяг продукції  /   кількість працівників 

    Фондовіддача – характеризує ефективність використання засобів праці, 

тобто кількість продукції, виробленої з одиниці основних виробничих 

фондів. 

              Фв = вартість виробленої продукції / вартість основних фондів 

     Фондомісткість  – характеризує вартість витрат виробничих фондів на 

одиницю виробленої продукції. 

               Фм = вартість основних фондів / вартість виробленої продукції 

     Матеріаловіддача – характеризує ефективність  використаних предметів 

праці, тобто показує, скільки вироблено продукції з одиниці витрачених 

матеріальних ресурсів. 

                 Мв = вартість продукції / вартість матеріалів 

   Матеріаломісткість – є зворотним показником матеріаловіддачі, який 

характеризує вартість витрат матеріальних ресурсів на одиницю виробленої 

продукції. 

                  Мм = вартість матеріалів / вартість одиниці продукції 



 

          Студенти повинні усвідомити. що  між економічною та соціальною 

ефективністю виробництва існує тісний взаємозв’язок Економічна 

ефективність є матеріальною основою вирішення соціальних проблем. У 

свою чергу, соціальний розвиток суспільства ( зростання добробуту народу, 

його освітнього і культурного рівня, свідомого ставлення робітників до праці 

та ін..) суттєво впливає на підвищення ефективності суспільного 

виробництва. 

 

Тестові завдання: 

 

1. Економічна система вирішує три основні питання. Яке зайве? 

а) Хто повинен виробляти? 

б) Що виробляти? 

в) Як виробляти? 

г) Для кого виробляти? 

 

2. Що не можна віднести до показників економічної ефективності 

суспільного виробництва? 

а) Абсолютний приріст суспільного продукту; 

б) Матеріаломісткість продукції; 

в) Продуктивність праці; 

г) Фондовіддачу. 

 

3. Що не можна віднести до показників соціальної ефективності 

суспільного виробництва? 

а) Рівень продуктивності праці у сфері  матеріального виробництва; 

б) Розмір національного доходу на душу населення; 

в) Рівень життя населення; 

г) Частку фонду споживання в національному доході. 



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

 

Тема заняття № 5: Відносини власності в економічному  житті 

суспільства. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1. Відносини власності в Україні. 

2. Роздержавлення та приватизація власності в Україні. 

Після вивчення теми  студент повинен знати: 

1. Як відбувався розвиток відносин власності В Україні. 

2. У чому суть процесів роздержавлення  та приватизації власності? 

Рекомендована література: 

1.  Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична економія. 

Навчальний посібник. – Київ: « Ельга», 2000, ст. 70 – 81. 

2. Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст. 45 – 50. 

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  

   - К.: Знання – Прес, 2001, ст. 74 – 80. 

4. Гальчинський А.С..  Єщенко П.С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань: 

Навч.посіб. – К.: Вища шк..,1998. – ст.101 – 117. 

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте відносини власності  в історичному аспекті. 

2.  Як відбувається розвиток відносин власності в Україні? 

3. У чому суть процесів роздержавлення та приватизації власності? Що між 

ними спільного та відмінного? 

4. Чи є сенс у повній ліквідації державної власності? 

Методичні вказівки: 



       Важливо з’ясувати сутність економічної категорії привласнення, яка 

являє собою процес, спосіб перетворення  предметів,      явищ природи і 

суспільства,їхніх корисних властивостей на реальні умови життєдіяльності 

економічних суб’єктів. 

      Студенти повинні уяснити, що еволюція відносин власності -  це 

складний і довготривалий процес. Так, наприклад, в Україні перехід  до  

ринкової економіки здійснюється через роздержавлення і приватизацію 

державної власності.           

Структура власності в Україні до 1991 р. 

Державна  Колгоспно - 

кооперативна 

  
 

  

    

 

Громадських 

організацій 

 Особиста 

 

 

Роздержавлення - це сукупність заходів з перетворення державної 

власності, спрямованих на усунення надмірної ролі держави в економіці. 

Крім того, роздержавлення означає зняття з держави більшості функцій 

господарського управління, передачу відповідних повноважень на рівень 

підприємств, заміну вертикальних господарських зв'язків горизонтальними. 

Роздержавлення може здійснюватися по таких напрямах: 

 1) роздержавлення процесів присвоєння, визнання кожного працівника і 

трудового колективу рівноправним учасником привласнення, 

демонополізація; 2) створення різноманітних форм господарювання, надання 

всім формам підприємств рівних прав на свободу господарської діяльності в 

рамках закону; 3) формування нових організаційних структур, створення 

нових форм підприємницької діяльності (концерни, консорціуми, асоціації і 

т. д.), між якими головну роль відіграють горизонтальні зв'язки 

Власність 



Таким чином, роздержавлення спрямоване на подолання монополізму, 

розвиток конкуренції і підприємництва. Це — центральна проблема переходу 

до ринкової економіки. 

У тісному зв'язку з роздержавленням перебуває приватизація— один з 

напрямів роздержавлення власності, що полягає в передачі її в приватну 

власність окремих громадян та юридичних осіб. Приватизація державних і 

муніципальних підприємств України означає придбання громадянами, 

акціонерними товариствами (товариствами) у держави і місцевих органів 

влади у власність: підприємств та їх підрозділів, що виокремлюються в 

самостійні підприємства; матеріальних і нематеріальних активів 

підприємств; часток (паїв, акцій) держави і місцевих органів влади в капіталі 

акціонерних товариств (товариств); належних приватизованим 

підприємствам часток (паїв, акцій) у капіталі інших підприємств. 

Таким чином, розбіжності між приватизацією і роздержавленням 

зводяться до того, що перша відображає процес докорінної трансформації 

відносин власності, а друга є поняттям, що охоплює весь комплекс 

перетворень існуючої господарської системи, спрямованих на руйнацію в ній 

державного диктату і створення умов для функціонування економіки як 

незалежної від держави сфери суспільної діяльності людей. 

 

Види власності, передбачені Законом України « Про власність»: 

 

 

 

 
Колективна власність 

 
Державна власність 

 

Власність ін.. держав, 

міжнародних організацій, СП та 

іноз. громадян 

 

Індивідуальна ( особиста і приватна 

власність громадян) 



Об`єктами приватизації можуть бути:  

велика промисловість, дрібні середні підприємства промисловості і торгівлі, 

підприємства сфери послуг, жилий фонд, житлове будівництво, підприємства 

сільського господарства та ін. 

Після приватизації суб'єктами власності стають: приватна особа, 

працівник приватизованого підприємства, трудовий колектив, банки, 

холдинги, акціонерні товариства і т. д. 

Масштаби приватизації в тій або іншій країні залежать від того, 

наскільки широко використовувався в них метод націоналізації приватного 

сектора в попередній період. 

Процес денаціоналізації означає повернення власності попереднім 

власникам. Зрозуміло, що в Україні така форма роздержавлення через 

об'єктивні і суб'єктивні обставини не може широко застосовуватися. Тому 

приватизація являє собою програму впорядкованого входу країни у ті сфери 

діяльності, де приватне підприємництво спроможне функціонувати досить 

успішно. 

Важливо зрозуміти, що приватизація зовсім не означає звільнення 

держави від відповідальності за ту або іншу соціальну сферу або загальний 

добробут громадян. Приватизація просто визнає, що на перший план 

виходять якість і вартість товарів і послуг, а не той, хто їх робить. У кожному 

окремому випадку держава за бажанням може використовувати свою владу, 

але обов'язково нести відповідальність по забезпеченню виробництва тих або 

інших товарів, надання тих або інших послуг і гарантувати, щоб їх рівень 

відповідав необхідним стандартам. Проте державі немає потреби робити 

товари або надавати послуги, якщо це бажають і можуть краще зробити 

приватні підприємці. У більшості випадків приватний сектор, що діє в 

умовах конкуренції, спроможній і готовий надати товари і послуги високої 

якості за цінами, нижчими за державні. 

Основними цілями і завданнями приватизації є: розвиток конкуренції і 

підвищення ефективності державного сектора; прискорення економічного 



росту з подальшим залученням недержавних інвестицій; усунення державної 

монополії; створення повноцінного ринку капіталу, цінних паперів; поділ 

відповідальності за зовнішній борг між урядом і великим бізнесом; 

зменшення ролі політичної мотивації в прийнятті економічних рішень; 

залучення приватного капіталу в традиційно державні галузі - - освіту, 

культуру, охорону здоров'я, інфраструктуру; послаблення впливу 

профспілок. 

Для України особливо важливими є ще й такі цілі і завдання: 

* формування прошарку приватних власників-підприємців; залучення 

іноземних інвестицій; 

* сприяння демонополізації економіки; 

* створення конкурентного середовища; 

* підвищення ефективності діяльності підприємств; 

*соціальний захист населення і розвиток об'єктів соціальної 

інфраструктури за рахунок коштів від приватизації 

Відповідно до чинного законодавства України приватизація державної 

власності здійснюється на основі таких принципів:  

законність;  

пріоритет прав трудового колективу підприємства, що приватизується;    

забезпечення соціальної захищеності і рівності прав громадян України у 

процесі приватизації;   

пріоритетне надання прав власності громадянам України; безкоштовна 

передача частини державного майна кожному громадянину України; 

приватизація державного майна на платній основі із застосуванням 

приватизаційних паперів; дотримання антимонопольного законодавства; 

повне, своєчасне і достовірне інформування громадян про всі дії щодо 

приватизації. 

 

Тестові завдання: 

 



1. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію? 

а) Відносини між людьми щодо привласнення засобів та результатів 

виробництва. 

б) Ставлення людини до природних ресурсів. 

в) Ставлення людини до засобів виробництва. 

г) Ставлення людини до продуктивних сил суспільства. 

2. Що є причиною різноманітності форм власності? 

а) Поділ суспільної праці, різний рівень усуспільнення та технологічної бази 

виробництва. 

б) Необхідність мати власність усім громадянам. 

в) Необхідність ефективного функціонування економіки. 

г) Наявність капіталів різних розмірів. 

3. Що не може бути змінено при оренді підприємства? 

а) Власник. 

б) Користувач. 

в) Технологія виробництва. 

г) Ринок збуту продукції. 

4. Приватизація – це: 

а) Перехід об’єкта у власність місцевих органів влади. 

б) Передача майна в оренду з правом наступного викупу. 

в) Відчуження державної власності на користь приватних осіб. 

г) розподіл частини державної власності серед юридичних осіб. 

5. Що з переліченого не можна вважати способом закріплення прав 

привласнення ( власності) будь – яких об’єктів суб’єктами? 

а) силу; 

б) звичаї, традиції; 

в) правові норми; 

г) правильна відповідь відсутня. 

6. Що не є роздержавленням? 

а) Ліквідація державних підприємств; 



б) Усунення держави від втручання безпосередньо в управління 

господарськими процесами підприємств; 

в) Переведення державних підприємств на комерційні засади 

функціонування; 

г) Трансформація державної власності в інші форми власності. 

7. Що таке приватизація власності? 

а) Це передана державної (в т. ч. муніципальної) власності окремим особам у 

приватну; 

б) Це перетворення державної власності у колективну; 

в) Це перетворення колективної власності в індивідуальну приватну 

власність; 

г) Це перетворення суспільної власності в особисту власність громадян.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

 

Тема заняття № 6: Товарне виробництво і товарно – грошові відносини. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1. Походження, сутність і функції грошей. 

2. Теорії грошей. 

3. Грошовий обіг і його закони. 

4. Інфляція, її суть, види та соціально – економічні наслідки. 

5. Грошова система, суть, елементи, типи. 

6. Грошова система України. 

Після вивчення теми студент повинен знати: 

1.  Процес виникнення, сутність та функції грошей. 

2. Теорії грошей. 

3. Суть та наслідки дії законів грошового обігу. 

4. Наслідки інфляції для економіки країни. 

5. Аналізувати структуру  грошової системи та основні типи грошових 

систем в їх історичному розвитку. 

Рекомендована література: 

1.  Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична економія. 

Навчальний посібник. – Київ: « Ельга», 2000, ст. 146 – 165. 

2. Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст. 60 – 70. 

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  

   - К.: Знання – Прес, 2001, ст. 135 – 165. 

4. Гальчинський А.С..  Єщенко П.С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань: 

Навч.посіб. – К.: Вища шк..,1998. – ст.140 – 153. 



 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає сутність грошей? 

2. Дайте характеристику функцій грошей. 

3. Як ви розумієте функцію грошей як міру вартості? 

4. Проаналізуйте теорії грошей. 

5. Що відображає закон грошового обігу? 

6. Якими є наслідки інфляції для економіки країни? 

7.Що таке грошова система, які типи грошових систем ви можете назвати? 

 

Методичні вказівки: 

        При вивченні даної теми студенти повинні уяснити, що процес 

виникнення грошей і грошових відносин історично пов'язаний з розвитком 

форм вартості, тобто з виникненням обміну. При розгляді сутності грошей 

слід відмітити, що найбільш повно вона розкривається через їх функції, а 

саме:  

- міра вартості; 

-  засіб обігу; 

-   засіб накопичення скарбів; 

-   засіб платежу;  

- світові гроші. 

Зауважимо, що витоки деяких сучасних концепцій грошей починаються в 

теоріях, які зародилися ще у 17  - 18 ст. – металеві, номіналістичній, 

кількісній. 

     Металева  - представники – Т. Ман, У. Стаффорд, Д. Норс - визнавали 

лише металеві гроші з благородних металів. Стверджували,що золото й 

срібло є грошима завдяки своїм природним властивостям, а не розвитку 

відносин обміну. 



      Номіналістична – прихильники – Дж. Берклі, Дж. Стюарт – вважали 

гроші суто умовними знаками, номінальними розрахунковими одиницями, 

встановленими державною владою. 

      Кількісна – основоположники  - ДЖ. Локк, Д. Юм, Ш. Монтеск’є, Д. 

Рікардо -  стверджували, що вартість грошей та рівень товарних цін 

визначаються кількістю грошей в обігу.   

           Важливу увагу в даній темі слід приділити проблемі вивчення суті 

та наслідків дії закону грошового обігу. Даний закон виражає взаємодію 

руху товарно – матеріальних цінностей і грошової маси 

Залежно від специфічної природи грошей і тих функцій, що вони 

виконують, діють відповідні закони грошового обігу. 

При золотому обігу і тоді, коли грошово-кредитні гроші вільно 

обмінюються на золото, кількість грошей, необхідних для обороту (КГ), 

залежить від суми цін і швидкості обігу грошової одиниці. Це можна 

визначити за такою формулою: 

КГ = СЦ-К+ПЛ-ВП/О  

 де СЦ — сума товарних цін;  

К — сума цін товарів, проданих у кредит; 

ПЛ — сума платежів за борговими зобов'язаннями; 

ВП — сума взаємопогашених безготівкових платежів; 

О — швидкість оборотів грошової одиниці. 

Основними елементами грошового обігу виступають: товарна маса, що 

перебуває в обігу; рівень цін на товари; швидкість обороту грошей. При 

цьому не рівень цін на товари залежить від кількості грошей в обороті, а 

навпаки, кількість грошей, що перебуває в обігу, залежить від рівня цін. 

Крім того, не швидкість обігу грошей залежить від їх кількості, а кількість 

грошей залежить від швидкості обігу. 

При функціонуванні повноцінних грошей в обігу знаходилася лише 

необхідна кількість грошових одиниць. Роль регулятора тут стихійно 

збігалася з функцією грошей як засобу нагромадження. 



          Студентам слід уяснити, що порушення взаємодії руху товарно – 

матеріальних цінностей і грошової маси неминуче призводить до інфляції. 

Також необхідно проаналізувати структуру грошової системи та основні 

типи грошових систем в їх історичному розвитку.   

Розвиток товарного виробництва та грошового обігу привів у наші дні 

до суттєвих змін у використанні золота як грошей. Практично відбувається 

процес демонетизації золота. Відповідно до Ямайської угоди 1976 р. з 1 

квітня 1978 р. золотий вміст національних валют, що називається золотим 

паритетом грошової одиниці країни (раніше золотої, тепер паперової), був 

скасований. Нині золото як грошовий матеріал ніде у світі в обігу не 

використовують. Золото купують тепер як звичайний товар. Практично воно 

виконує, по-перше, функцію засобу нагромадження скарбів; по-друге, 

бере участь у визначенні валютних курсів як матеріально-речове, а разом з 

тим і вартісне забезпечення кредитних грошей (паперових, електронних 

карток тощо). 

Валютний курс — це грошова одиниця країни, виражена в грошових 

одиницях інших країн. Тепер він визначається купівельною спроможністю 

певної валюти відносно заданого набору товарів та послуг кількістю 250 

найменувань при середньозваженій ціні (в доларах США та в інших 

національних валютах). Розрахунок валютного курсу здійснюють у 

кожній країні конкретні установи, наприклад у США — федеральна 

резервна система за участю відповідних банків; у Франції — національний 

інститут економіки, фінансів і статистики; в Україні — Національний банк. 

Так званий споживчий кошик — з 250 найменувань — це споживчі блага, 

які найбільш широко вживаються. На валютні курси впливають численні 

фактори: ступінь інфляції, стан платіжного балансу, рівень відсоткових 

ставок у країні, авторитет валюти на світових ринках тощо. Названий 

кошик і є основою функції грошей як міри вартості при паперових, 

електронних та інших грошах. 



І сьогодні золото залишається найнадійнішим виразником багатства. 

Справа в тому, що ціна золота в основних валютах на всіх валютних 

біржах світу, які включені до міжнародної системи автоматичної 

швидкісної передачі інформації, практично однакова, тобто існує світова 

ціна золота, яка відбиває його світову вартість. Це пов'язано з тим, що 

витрати на виробництво золота усереднюються, продуктивність праці 

при його виробництві вирівнюється. 

Функцію засобу обігу та платежу виконують паперові гроші, кредитні білети, 

електронні картки тощо. Юридичною основою валютної системи для 

світових грошей були проголошені спеціальні записані права, гарантовані 

Міжнародним валютним фондом. Курс 50К визначається на основі 

середньозваженого курсу певного набору національних валют, де на долар 

США припадає 42 відсотки. На практиці долар США залишається основним 

міжнародним платіжним засобом. Використовуються національні валюти і 

ряду інших розвинутих країн.  

 

Тестові завдання: 

1. Що є об’єктивною причиною виникнення грошей? 

а) Історичний розвиток товарного виробництва і обміну; 

б) Наявність держави; 

в) Суспільний поділ праці; 

г) Посилення взаємозв’язків суб’єктів господарської діяльності. 

  2. Що таке гроші, дайте вірне визначення: 

 а) предмет домовленості між людьми; 

 б) умовність, яка не має власної вартості; 

 в) товар, який виконує особливу функцію загального еквівалента. 

  3. Які функції виконують гроші, коли Ви: 

 а) купуєте державну облігацію; 

 б) отримуєте стипендію; 

 в) купуєте лотерею;  



 г) сплачуєте комунальні послуги; 

 д) розраховуєтесь за поставлені товари готівкою; 

 е) розраховуєтесь за поставлені товари через банк; 

 є) розраховуєтесь за поштові послуги; 

 ж) сплачуєте податки; 

  

з) визначається валютний курс; 

 и) встановлюється ціна на твар; 

 і) повертається кредит; 

 ї) здійснюється уцінка товарів; 

 й) здійснюється розрахунок з іноземним партнером. 

4. Яке з визначень інфляції є найбільш правильним? Це: 

а) зростання цін; 

 б) знецінення грошей; 

 в) зростання незадоволеного попиту; 

 г) подорожчання товарів. 

5. Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей? 

а) Це особливий характер, який виконує роль загального еквівалента і засобу 

обміну; 

б) Будь-який товар, що отримує товаровиробник в обмін на свій товар; 

в) Товар, який може обмінюватись на інші товари; 

г) Благородні метали – золото і срібло. 

6. Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу? 

а) Золотовалютний запас національного банку; 

б) Фізичний обсяг товарної маси; 

в) Швидкість обігу грошової одиниці; 

г) Зміни товарних цін. 

7. Що є узагальненою причиною інфляції? 

а) Порушення відтворювальних пропорцій в економіці та законів грошового 

обігу; 



б) Постійне зростання заробітної плати; 

в) Відсутність вільного обміну паперових грошей на золото; 

г) Надмірна інтернаціоналізація господарських зв’язків країни. 

8. Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції: 

а) Люди з фіскальними доходами; 

б) Позичальники; 

в) Підприємці; 

г) Кредитори.  

9. Що має найменшу цінність при високих темпах інфляції? 

а) Грошовий запас; 

б) Пакет акцій; 

в) Нерухомість; 

г) Земельні ділянки. 

10. Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової 

одиниці? 

а) Стабільний стан національної економіки; 

б) Жорстка боротьба з фальшовомонетництвом; 

в) Державний контроль за цінами; 

г) Державний контроль за емісією грошей. 

11. Конвертованістю валюти є: 

а) Спроможність вільного обміну національної валюти на інші іноземні 

валюти; 

б) Встановлення ціни на золото в національній валюті; 

в) Вільний обмін паперових грошей на золото; 

г) Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності. 

12. Валютний курс у сучасних умовах встановлюється на основі: 

а) Співвідношення купівельної спроможності національних валют; 

б) Кількості національних грошей в обігу; 

в) Співвідношення золотого паритету національних валют; 

г) Світової ціни на золото. 



13. Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей? 

а) Франція;                                                    в) Китай; 

б) Англія;                                                      г) Італія. 

14. Яке з наведених понять характеризує збільшення купівельної 

спроможності грошей? 

а) Дефляція;                                                    в) Нуліфікація; 

б) Інфляція;                                                     г) Конвертація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

 

Тема заняття № 7:  Загальні основи ринку. Суб’єкти  ринкової 

економіки. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1. Підприємство як основний суб’єкт ринкової економіки. 

2. Принципи та функції діяльності підприємства. 

3. Види підприємств. 

4. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. 

5. Витрати виробництва, їх сутність та класифікація. 

6. Прибуток як кінцева мета діяльності підприємства ( фірми). 

Після вивчення студент повинен знати: 

1.Що таке підприємство та які функції воно виконує? 

2. Найбільш поширені види підприємств в Україні за формою власності, за 

розміром, за сферою діяльності в Україні. 

3. У чому полягає соціально – економічна сутність капіталу? 

4. Що таке витрати виробництва? Які існують види витрат? 

5. Яку економічну роль відіграє прибуток? 

Рекомендована література: 

1.  Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична економія. 

Навчальний посібник. – Київ: « Ельга», 2000, ст. 268– 274. 

2. Гальчинський А.С..  Єщенко П.С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань: 

Навч.посіб. – К.: Вища шк..,1998. – ст.266 – 276, 303 – 309. 

3. Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст. 81– 85. 

 4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  



   - К.: Знання – Прес, 2001, ст. 242 – 274. 

Питання для самоконтролю знань: 

1. Чому підприємство є первинною ланкою економіки? 

2. Назвіть основні форми підприємства. 

3. Які види підприємств ви можете назвати і що лежить в основі їхньої 

класифікації? 

4. Що ви вкладаєте в поняття банкрутство підприємства? 

5. У чому полягає соціально – економічна сутність капіталу? 

6. Що таке витрати виробництва? Які існують види витрат? 

7. Яку економічну роль відіграє прибуток? 

Методичні рекомендації: 

       Вивчення теми необхідно розпочати з усвідомлення різноманітності 

суб’єктів ринкової економіки.  Підприємство виступає як основний суб’єкт  

ринкової економіки та її первинна ланка. За формою організації підприємства 

розрізняють: індивідуальне ( одноосібне), товариство( партнерство), 

корпорація. Слід уяснити переваги і недоліки цих організаційних форм 

підприємства. 

      За рівнем концентрації та централізації виробництва і капіталу 

підприємства поділяють на малі( дрібні), середні та великі ( крупні). Вибір 

типу підприємства значною мірою залежить від галузі, обраної для 

здійснення підприємницької діяльності. 

       Важливо з’ясувати, які ж  функції виконують підприємства?    Згадаймо  

основну мету економіки -  створення речей і послуг для задоволення потреб 

населення з найменшими витратами на виробництво і реалізацію продукції. 

Цю мету і покликані реалізувати підприємства, в цьому й полягає їхня 

основна функція. 

       Необхідно звернути увагу, що капітал – це само зростаюча авансована 

вартість; вкладення, які дають змогу отримати дохід. 

      Категорія капіталу аналізується за такими аспектами: 

► за джерелами формування; 



► за напрямами інвестування; 

► за сферами застосування; 

► за способом обороту та перенесення вартості; 

►  за значенням у створенні та перерозподілі доходів; 

► за   формами функціонуванням; 

► за способами функціонування; 

► за роллю у створенні додаткової вартості. 

За джерами 

формування – 

власний, 

залучений 

За напрямами 

інвестування –

речовий, 

людський 

За сферами 

застосування – 

промисловий, 

торговельний, 

позиичковий 

За способами 

обороту та 

перенесення 

вартості – 

основний, 

оборотний 

  ↑          ↑                     ↑         ↑                                                      

КАПІТАЛ 

            ↓            ↓            ↓           ↓     

За значенням у 

створенні та 

перерозподілі 

доходу – 

реальний, 

фіктивний 

За формами 

функціонування 
– індивідуальний, 

колективний, 

суспільний 

За масштабами 

функціонування 
– національний, 

міжнародний 

За роллю у 

створенні 

додаткової 

вартості – 
постійний, 

змінний 

 

      Витрати виробництва -  вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, 

здійснених підприємцями задля виробництва продукції. 

     Прибуток трактується як виражений у грошовій формі чистий дохід 

підприємця на вкладений капітал, різниця між загальною виручкою від 

реалізації ( валовим доходом) і сукупними витратами фірми. 

 

 

 

 



 

Тестові завдання до теми: « Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової 

економіки» 

 

1. Які з наведених положень належать до таких, що характеризують 

фірму: 

а) організація,що переробляє вихідні ресурси на кінцевий продукт; 

б) структурна ланка підприємства; 

в) юридична самостійна форма існування бізнесу; 

г) трудовий колектив. 

2. За якими показниками законодавство України визначає малі 

підприємства: 

а) за обсягом виробленої продукції; 

б) за величиною отриманого прибутку; 

в) за чисельністю працюючих. 

3. На якій формі власності засновуються малі підприємства: 

а) приватній; 

б) колективній; 

в) державній; 

г) змішаній. 

4. У якій сфері діяльності функціонують малі підприємства: 

а) торгівля; 

б) громадське харчування; 

в) промисловість; 

г) побутове обслуговування; 

д) сільське господарство; 

е) будівництво; 

є) освіта. 

5. Які функції виконує підприємство: 

а) матеріальне забезпечення працюючих; 



б) задоволення потреб споживачів у певних благах; 

в) інвестування капіталу; 

г) виробництво товарів  і послуг; 

д) благодійна діяльність. 

6. За яких умов підприємства стають реальними суб’єктами ринкових 

відносин? 

а) матеріальна підтримка з боку держави; 

б) самостійно обирає вид діяльності; 

в) метою діяльності є прибуток; 

г) найменування товарів визначають державні органи в особі міністерств; 

д) продукція реалізується за оптовими цінами; 

е) повна відповідальність за господарську діяльність; 

ж) продукція реалізується з ринковими цінами. 

7. Що найбільш повно визначає сутність ринкового господарства? 

а) Сфера товарного і грошового обігу; 

б) Сукупність підрозділів збуту та постачання виробничих підприємств; 

в) Невід’ємний компонент товарного виробництва в обігу; 

г) Сукупність товарно-посередницьких  підприємств. 

8. Що не є елементом механізму ринку? 

а) Суспільний поділ праці; 

б) Пропозиція; 

в) Попит; 

г) Конкуренція. 

9. Що характеризує ринковий попит? 

а) Кількість товару, яку споживачі спроможні придбати за визначеною 

ціною; 

б) Потреба, яку бажає  задовольнити споживач; 

в) Наявність товарів на ринку; 

г) Намір придбати даний товар. 

10. Що найбільш повно характеризує сутність товарної пропозиції? 



а) Кількість товару, яку продавець готовий продати за визначеною ціною; 

б) Заява про бажання продати товар; 

в) Сукупність товарів, які перебувають у дійсному продажу та у формі 

товарного запасу на ринку; 

г) Бажання продавця запропонувати до продажу свої товари.  

11. Що не належить до ринкової інфраструктури? 

а) Владні структури та інститути держави; 

б) Різного роду біржі; 

в) Маркетингові та відповідні науково-дослідні служби та установи; 

г) Інформаційно-посередницькі інституції. 

12. Що із нижче перерахованого входить в інфраструктуру ринку: 

а) Товарні біржі, фондова біржа, банки; 

б) Торговий дім, аукціони, торгово-промислові палати; 

в) Комерційно-інформаційні центри; брокерські, страхові, аудиторські і 

холдингові компанії; 

г) Усі відповіді правильні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

 

Тема заняття № 8:  Змішана економіка та її види. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1.Модель кругообігу ресурсів, продуктів  і доходу у змішаних економічних 

системах. 

2. Змішана економіка України: сутність, проблеми формування  

функціонування, перспективи розвитку. 

Після вивчення теми студент повинен знати: 

1. Сутність змішаної економічної системи; 

2. Особливості кругообігу ресурсів, продуктів  і доходу у змішаній 

економічній системі; 

3. Особливості змішаної економіки України. 

Рекомендована література: 

1.  Башнянин Г.І., Шевчук Є. С..Політична економія. Навчальний посібник. – 

Львів: « Новий світ  - 2000», 2004, ст. 60 – 61; 251 – 254. 

2. Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст. 139 - 148. 

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  

   - К.: Знання – Прес, 2001, ст. 437 – 446. 

Питання для самоконтролю знань: 

1. Назвіть умови та причини виникнення змішаної економічної системи. 

2. В чому полягають особливості кругообігу ресурсів, продуктів і доходу у 

змішаній економічній системі? 

3. Які зміни відбуваються в сучасній економічній системі України? 

 



 

Методичні вказівки: 

При вивченні теми « Змішана економіка та її типи» слід особливу увагу 

звернути на питання «Модель кругообігу ресурсів, продуктів і доходу у 

змішаних економічних системах». Ринкову економіку розвинутих країн 

досить часто називають змішаною ( ринково – державною). Уряд тут відіграє 

активну роль: 

► сприяє стабілізації і зростанню економіки; 

► забезпечує економіку деякими товарами і послугами, які виробляються в 

недостатньому обсязі або й зовсім не постачаються ринковою системою; 

► модифікує розподіл доходів і ресурсів тощо. 

    Кругообіг здійснюється між домогосподарствами і підприємствами, 

зв’язки яких опосередковані ринками ресурсів і продуктів.   

  

Грошові витрати

Ринок товарів

Товари і послуги

Податки Купівля товарів і

послуг

Товари і послуги Товари і послуги

Домашнє

господарство
Держава Фірми

Грошові виплати Державні послуги

Дохід Податки

Ресурси

Ринок ресурсів

Грошові витрати

 



 

Домогосподарство визначається як особа або група осіб, поєднаних з 

метою забезпечення всім необхідним для життя, тобто об’єднаних спільним 

веденням господарства. Поняття "домогосподарство" ні в якому разі не слід 

ототожнювати з поняттям "сім’я". Термін "домогосподарство" більш чітко 

прив’язаний до територіальних меж окремої господарської одиниці, включає 

членів домогосподарства, що не є родичами і передбачає існування 

економічних відносин власності всередині домогосподарства та виробничих 

відносин (якщо вони існують). Домогосподарство є основною одиницею 

соціального і біологічного відтворення. 

Функції домашніх господарств. За ринкової економіки 

домогосподарство є основним осередком людського капіталу. В ньому 

створюється фізіологічна основа даного капіталу, що постійно розвивається, 

одночасно адаптуючись до існуючої соціально-економічної системи. Це 

пов’язано з соціальною та виховною функціями. 

     Наступною важливою функцією домогосподарства є споживча. Суть 

її    полягає в тому, що саме домогосподарства виступають основними 

споживачами товарів і послуг. Адресований платоспроможний попит 

домогосподарств визначає обсяги та асортимент внутрішнього виробництва 

та імпорту.  

    Важливою функцією домогосподарства є постачальницька функція. 

Вони постачають на ринок фактори виробництва: робочу силу, капітал, 

землю та підприємницькі здібності, одержуючи за це доходи в грошовій або 

натуральній формі. 

    Економіка сучасної України є також змішаною. Адже у ній поряд з 

державними є недержавні підприємства, а саме: підприємства колективної 

власності ( акціонерні та викуплені трудовим колективом), кооперативи, різні 

форми товариств, малі та середні приватні підприємства, спільні 

підприємства. 



     Проте особливість української перехідної економіки як змішаної полягає в 

тому, що в ній поєднані форми організації виробництва, коріння яких у 

адміністративній економіці, та форми, які більш – менш повно відповідають 

умовам ринку.  

Тестові завдання: 

1. Яке визначення найповніше характеризує  “змішана економіка”? 

а) Економічна система, що базується на різних формах власності та 

ринковому і державному регулюванні економіки. 

б) Економіка перехідного періоду.  

в) Наявність різних типів соціально-економічного прогресу. 

г) Багатоукладна економіка. 

діяльності. 

2. Що не є безпосередньо об’єктом державного регулювання в економіці? 

а) Визначення місця, і ролі  кожної підприємницької структури в системі 

суспільного поділу праці; 

б) Стимулювання економічного зростання, антикризове і антимонопольне 

регулювання; 

в) Регулювання зайнятості населення та обмеження безробіття; 

г) Заохочення прогресивних зрушень у галузевих і регіональних структурах 

та підтримка експорту. 

3. Що є однією з економічних функцій держави? 

а) Антимонопольне регулювання; 

б) Дослідження навколоземного простору; 

в) Укладання різних міжнародних угод; 

г) Отримання прибутку. 

4. Що є головною метою державного регулювання ринкової економіки? 

а) Економічне зростання та соціальна стабільність у суспільстві; 

б) Вирівнювання економічного циклу; 

в) Удосконалення галузевої та регіональної структури господарства; 

г) Охорона навколишнього природного середовища.  



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

 

Тема заняття № 9:  Суспільний продукт і його форми. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1.Національне багатство і його відтворення. 

2. Суть і структура національного багатства. 

Після вивчення теми студент повинен знати: 

1. Суть національного багатства,його зв’язок з виробництвом та 

відтворенням. 

2. Структуру національного багатства. 

Рекомендована література: 

1. Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст. 112 – 114. 

 2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  

   - К.: Знання – Прес, 2001, ст. 348 – 354. 

3. Гальчинський А.С..  Єщенко П.С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань: 

Навч.посіб. – К.: Вища шк..,1998. – ст. 318 – 321. 

Питання для самоконтролю знань: 

1.  Що таке національне багатство? 

2. Охарактеризуйте матеріальні і нематеріальні форми національного 

багатства. 

3. Як відбувається процес відтворення національного багатства? 

4. Чи впливають на зростання національного багатства  природні ресурси? 

Методичні вказівки: 

     Студентам  важливо зрозуміти, що національне багатство – це сукупність 

всіх благ, що знаходяться у розпорядженні суспільства, країни. Національне 



багатство безпосередньо пов’язане з виробництвом національного продукту і 

його відтворенням. Воно зростає і збільшується, насамперед, за рахунок 

національного продукту, який відтворюється на розширеній основі. Останні 

дослідження свідчать, що найбільш вагоме значення  в створенні 

національного багатства відіграє людський капітал, що становить 64%. 

      Згідно з методикою, що застосовується в нашій країні, до національного 

багатства входять: 

► фонди виробничого призначення; 

► фонди невиробничого призначення; 

► природні ресурси. 

           До складу національного багатства відносять і природні ресурси,  

відтворювані (ліс) і не відтворювані ( корисні копалини). Знищення 

природних багатств України призводить до втрати їх значної частини, якою 

вже ніколи не скористаються прийдешні покоління. Наявність природних 

багатств створює сприятливі умови для зростання національного багатства. 

         Сьогодні країна втрачає своє інтелектуальне багатство внаслідок 

еміграції провідних вчених і спеціалістів, вона безповоротно втрачає певну 

частину ВВП,  а  отже,  і можливості в нагромадженні більшого  

національного багатства. 

         Величина національного багатства, як правило, зростає в нормальних 

мирних умовах і зменшується під час війн, смут, потрясінь.  

        Економіка незалежної України потребує істотних структурних змін у 

національному багатстві.  

Завдання: 

Обчисліть національне багатство країни за такими даними ( в умовних 

грошових одиницях): фонди виробничого призначення – 450,2; запаси 

матеріальних оборотних фондів – 14,7; фонди невиробничого призначення – 

304,1; фонди особистого призначення – 275; фонди суспільного 

невиробничого споживання – 147,4 суспільні резерви запасів виробництва – 

14,6. 



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

 

Тема заняття № 10:  Економічне зростання і його чинники. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1. Чинники економічного зростання: НТР, підвищення ефективності 

капіталовкладень, зростання продуктивності праці. 

2. Теорії та стадії економічного зростання. 

Після вивчення теми студент повинен знати: 

1. Сутність основних чинників економічного зростання: НТР, підвищення 

ефективності капіталовкладень, зростання продуктивності праці. 

2. Теорії економічного зростання. 

3. Моделі економічного зростання. 

Рекомендована література: 

1.  Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична економія. 

Навчальний посібник. – Київ: « Ельга», 2000, ст. 418– 419. 

2. Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст. 133- 136. 

 3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  

   - К.: Знання – Прес, 2001, ст. 354 – 357. 

4. Гальчинський А.С..  Єщенко П.С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань: 

Навч.посіб. – К.: Вища шк.,1998. – ст. 331 – 332. 

Питання для самоконтролю знань: 

1. Що розуміється під економічним зростанням? 

2. Дайте характеристику факторів економічного зростання. 

3. Який вплив НТР на економічне зростання? 

4. Що розуміють під продуктивністю праці? 



5. В чому суть капіталовкладень в економіку? 

Методичні вказівки: 

  Вивчення питань теми потрібно починати із визначення економічного 

зростання, його типів, рушійних сил та факторів. При цьому слід мати на 

увазі те, що в соціально – економічній літературі відсутня єдина точка зору 

на суть та вимір економічного зростання. Але більшість західних вчених його 

суть в загальному плані зводять до кількісного зростання ВВП, ВНП та 

національного доходу в цілому або до темпів приросту цих показників у 

розрахунку на душу населення.   

     Важливо визначити фактори економічного зростання – ті явища і процеси, 

які  впливають на обсяги реального виробництва та якість зростання. 

Глибинну сутність НТР можна визначити як революційні зміни у 

взаємодії людини та природи, а також у системі продуктивних сил і 

техніко-економічних відносин.  

Глибинна сутність НТР виявляється в її основних рисах, 

розгортаючись у цілісну систему, охоплючи основні структурні 

елементи технологічного способу виробництва. 

Першою такою рисою перетворення науки на безпосередньо 

продуктивну силу. Наука – загальний духовний продукт суспільного 

розвитку, загальний інтлект, суспільне знання. 

Другою важливою рисою НТР є кардинальні зміни у техніці – 

штучно створених засобах праці, які посідають проміжне місце у 

взаємодії людини та природи. 

Третьою характерною рисою НТР є докорінні перетворення 

головної продуктивної сили –  людини-працівника. 

Четвертою характерною рисою НТР є докорінне перетворення 

предметів праці, поява принципово нових видів матеріалів із 

попередньо заданими властивостями. 

П’ятою важливою рисою НТР,  що виникає на основі попередніх, є 

впровадження принципово нових технологій, що з’явилися на базі 



фундаментальних відкриттів. До них належать лазерні, плазмові, 

мембранні, електронно-променеві та інші технології. 

Шостою характерною рисою НТР є революція у силах природи, що 

використовується людьми. 

Сьома риса НТР –революція у формах і методах організації 

виробництва.вперше революційні зміни в цій сфері відбулися з 

упровадженням системи Тейлора – автора наукової організації праці. 

Восьмою рисою НТР є також інформаційна революція (космічні, 

волоконно-оптичні засоби зв’язку) тощо. 

Вплив НТР на економічне зростання пояснюється моделями 

економічного зростання: 

1) початковим варіантом створення таких моделей, як зазначалося, 

була економічна таблиця Ф. Кене, розвинена в теорії К. Маркса, 

В. Леонтьєва; 

2) у кейнсіанській теорії економічного зростання заперечується 

закон Сея про те, що сукупний попит створює адекватну 

пропозицію і відіграє визначальну роль у досягненні 

макроекономічної рівноваги; 

3) у посткейнсіанській найпростішій моделі економічного зростання 

американського економіста Е. Домара інвестиції є фактором 

створення і доходу, і нових потужностей; 

4) у досконалішій моделі економічного зростання Р. Харрода 

(англійського економіста) ендогенна теорія інвестицій базується 

на принципі акселератора і очікування підприємців. Останні, на 

його думку, виходять із того, що при підтвердженні їхніх 

прогнозів попереднього періоду щодо динаміки інвестицій та 

реалізації виготовлених товарів, вони плануватимуть зростання 

обсягів виробництва в таких же розмірах; 

5) у моделі економічного зростання, розробленій американським 

економістом Р. Солоу, показане співвідношення між капіталом і 



працею у процесі економічного зростання. На його думку, темпи  

такого зростання на довготривалому відрізку часу залежать, 

передусім, від технологічного розвитку. 

Тестові завдання: 

1. Економічне зростання вимірюється: 

А) розміром інвестицій; 

Б) збільшенням споживання у країні; 

В) приростом реального ВВП; 

Г) приростом ВВП на душу населення. 

2. Які існують типи економічного зростання: 

А) екстенсивний; 

Б) інтенсивний; 

В) відтворювальний; 

Г) депресивний. 

3. На економічне зростання впливають фактори: 

А) кількість і якість природних ресурсів; 

Б) кількість і якість трудових ресурсів; 

В) обсяг основного капіталу;  

  Г) усі названі фактори. 

4. Переходу до машинного технологічного способу виробництва сприяли: 

а) науково – технічна революція середини 50  - х років XX ст. 

б) промислова революція кінця  XVIII –  поч. XX ст. 

в) серія буржуазних революцій XVIII – XIX ст. 

г) еволюційний розвиток науки і техніки у XVI – XVII ст. 



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

 

Тема заняття № 11:  Розподіл національного доходу. 

Споживання, заощадження і добробут людини. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1. Суспільні фонди споживання, їх сутність та види. 

2. Рівень життя населення та його показники. 

Після вивчення теми студент повинен знати: 

1. Сутність і види суспільних фондів споживання. 

2. Структуру суспільних фондів споживання. 

Рекомендована література: 

1.  Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична економія. 

Навчальний посібник. – Київ: « Ельга», 2000, ст. 406– 411. 

2. Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст. 122- 127.  

3. Гальчинський А.С..  Єщенко П.С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань: 

Навч.посіб. – К.: Вища шк.,1998. – ст. 378 – 381. 

Питання для самоконтролю знань: 

1. У чому полягає призначення фонду споживання, які ви знаєте його 

функції? 

2. Які функції виконують суспільні фонди споживання. Їх види? 

3. Вкажіть структуру СФС. 

4. Як побудована система соціального захисту населення в Україні? 

Методичні вказівки: 

         Слід з’ясувати, чому потрібна особлива форма розподілу життєвих 

засобів існування. Вона об’єктивно існує у вигляді суспільних фондів 



споживання. Різні види допомоги, що виплачуються на дітей або під час 

хвороби, безоплатні освіта, медична допомога. Пенсії тощо існують в 

багатьох країнах і є свідченням  соціальної спрямованості господарювання. 

         В Україні склались два види СФС: фонди спільного задоволення 

потреб(освіта, охорона здоров’я тощо) і фонди для непрацездатних. 

        Основними ознаками СФС спільного задоволення потреб є такі: 

 ► одержання благ не залежить від тривалої трудової участі. Стажу роботи і 

величини зарплати; 

► блага розподіляються у вигляді безоплатних послуг; 

► матеріальна основа надання благ залишається в основному в державній 

власності. 

       Важливо зрозуміти, що матеріальною базою СФС спільного  задоволення 

потреб є продукт, створений у виробництві, формою прояву – безоплатні 

послуги. Ці фонди використовуються через державний бюджет, фонди 

соціального розвитку підприємства. 

    Фонди непрацездатних призначені для надання різних видів допомоги тим, 

хто досяг похилого віку або втратив  працездатність внаслідок хвороби чи 

каліцтва,  а також особам, що втратили працездатність частково, не досягли 

працездатного віку, студентам стаціонарної форми навчання. З цих фондів 

виплачують пенсії, допомоги з тимчасової непрацездатності, оплачують 

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, пільгові години працюючим 

підліткам, надають стипендії студентам, допомоги дітям.     

    Головна функція СФС цього виду полягає у створенні загальних 

сприятливих матеріальних умов для нормального відтворення 

народонаселення, робочої сили, підтримання звичайних умов життя. 

    Основними ознаками фондів для непрацездатних є: 

► одержання благ, пов’язане з участю  в праці в минулому  і в майбутньому; 

► у ряді випадків розмір коштів залежить від тривалості трудового стажу і 

величини заробітної плати; 



► блага розприділяються у грошовому вигляді, переходять в особисту 

власність; 

► споживач сам розпоряджається одержаними коштами; 

► формами вияву СФС є грошові виплати з бюджетних асигнувань, 

спеціальних фондів і коштів підприємств, профспілкових організацій. 

     Завдання: 

Види виплат і пільг із суспільних фондів споживання розподіліть на такі 

групи: 

а) виплати і пільги, що надаються незалежно від праці окремого члена 

суспільства; 

б) виплати і пільги, що залежать від результатів минулої або теперішньої 

праці: пенсії, безоплатне або пільгове утримання дітей у дитячих установах; 

в) стипендії; 

г) оплачена чергова відпустка; 

д) оплата відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами; 

е) шкільна освіта; 

є) середня спеціальна і вища освіта; 

ж) охорона здоров’я, оплата днів тимчасової непрацездатності; 

з) пільги на оплату житлової площі та комунальних послуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни 

«Політекономія» 

Тема заняття № 12:  Міжнародна економіка та її роль у 

зростанні добробуту людської спільноти світу. 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення, опрацьовують за 

планом: 

1.Економічні аспекти глобальних проблем, міжнародне співробітництво у їх 

розв’язанні. 

Після вивчення теми студент повинен знати: 

1. Сутність та класифікацію  глобальних проблем. 

2. Причини виникнення та загострення  глобальних проблем. 

3. Економічну суть глобальних проблем. 

4. Джерела подолання глобальних проблем. 

Рекомендована література: 

1.  Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.Політична економія. 

Навчальний посібник. – Київ: « Ельга», 2000, ст. 517– 523. 

2. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича.  

   - К.: Знання – Прес, 2001, ст. 503  - 523. 

3.  Ільченко Н.В. Політична економія. Навчально – методичний посібник,    

2005, ст. 162 – 165. 

Питання для самоконтролю знань: 

1. Назвіть основні ознаки глобальних проблем. 

2. У чому полягає суть глобальної екологічної кризи? 

3. Охарактеризуйте необхідні умови забезпечення екорозвитку. 

4. Які основні передумови вирішення глобальних проблем. 

5. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні 

глобальних проблем. 

Методичні вказівки: 



 Студентам важливо зрозуміти, що глобальні проблеми мають яскраво 

виражений економічний аспект. Вони впливають на структуру відтворення, 

на динаміку економічних процесів, на пошуки ефективних форм і методів 

управління. Успішне вивчення глобальних проблем можливе лише в рамках 

аналізу всієї системи світового господарства. 

Класифікація глобальних проблем. За походженням, характером і 

способам вирішення глобальні проблеми класифікуються на такі три групи. 

До першої групи належать проблеми, які виникають у сфері взаємодії 

природи і суспільства (надійне забезпечення людства сировиною, енергією, 

продовольством тощо, збереження природного навколишнього середовища, 

освоєння ресурсів Світового океану, оволодіння космічним простором).  

Друга група — це проблеми соціально-економічних і воєнно-політичних 

відносин, а саме: відносини між розвинутими країнами і країнами, що 

розвиваються; відносини між розвинутими країнами і постсоціалістичними 

країнами та державами різних соціально-економічних устроїв, подолання 

економічної відсталості багатьох країн, проблеми роззброєння і збереження 

миру, локальні, регіональні та міжнародні кризи. 

 Третя група охоплює проблеми, пов’язані з розвитком людини, 

забезпеченням її майбутнього, зростанням народонаселення, боротьбою із 

зубожінням, голодом, хворобами, наркоманією тощо. 

Глобальні проблеми відрізняються загальнопланетарним характером, 

пов’язані з життєвими інтересами народів усіх країн незалежно від їх 

соціального ладу, рівня економічної зрілості, географічного положення і 

можуть бути вирішені шляхом взаємодії всіх держав.  

Їх невирішеність породжує загрозу для майбутнього всіх людей. 

Наприклад, науково-технічна революція призвела до небаченого розвитку 

засобів розрухи і військової справи. Людина виявилась здатною знищити все 

живе на планеті. Накопичених арсеналів, як уважають учені, достатньо для 

того, щоб знищити 58 млрд осіб, або в 9,7 рази більше,  ніж живе людей на 

землі. . 



Шляхи розв’язання глобальних проблем людством. Потреби вирішення 

глобальних проблем постійно і гостро вимагають змін на користь цивільних 

потреб національних пропорцій між ресурсами, що йдуть на воєнні і мирні 

цілі, тобто демілітаризування економіки. 

Однією з проблем є ліквідація зубожіння, голоду, хвороб, безробіття і 

неграмотності, які охоплюють великі зони сучасного світу. Зараз у світі 

більше голодуючих, ніж будь-коли в історії людства. Бідність і відсталість 

характерні перш за все для країн, що розвиваються, де проживає майже 
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населення планети. Тому дану глобальну проблему часто називають 

проблемою подолання відсталості країн, що розвиваються. 

Проблема рідкості ресурсів і зон зубожіння набирають 

загальносвітового характеру.  

До глобальних проблем слід віднести багато проблем охорони здоров’я. 

Вони зачіпають інтереси кожної людини і всього людства, впливають на 

долю нинішнього і майбутнього поколінь. Становлення і розвиток системи 

світового господарства, на жаль, сприяє розповсюдженню страшних епідемій 

(у масштабі окремої країни) і пандемій (у світовому масштабі). Боротьба 

проти них на національному рівні виявляється малоефективною. Потрібні 

узгоджені міжнародні дії щодо охорони здоров’я населення.  

На рубежі ХХІ ст. загострюється екологічна проблема. Вона зачіпає основи 

існування людської цивілізації; забруднення навколишнього середовища 

сьогодні досягло загрозливих масштабів. Характеризуючи загальний стан 

навколишнього середовища, учені різних країн, як правило, використовують 

такі визначення, як «деградація глобальної екологічної системи», 

«руйнування природних систем життєзабезпечення» і т. п. Багато з них 

заявляє про наростаючу глобальну екологічну кризу, яка в окремих регіонах 

уже набула досить відчутних форм. 

Екологічна криза характеризується невідповідністю розвитку 

продуктивних сил, суспільних форм їх розвитку і біологічних можливостей 

біосфери. Вона проявляється в напруженні стосунків між людиною і 



природою, результатом чого є порушення навколишнього середовища, 

забруднення і отруєння його відходами, загроза існування людини. 

Про масштаби екологічної кризи свідчать такі приклади. По-перше, це 

інтенсивне знищення лісів та виснаження земельних ресурсів. Щорічно на 

планеті знищується понад 20 тис. км
2
 лісів. Особливо загрозливе становище 

склалося в зоні тропічних лісів, де, за даними ФАО — продовольчої і 

сільськогосподарської організації ООН, у середині 1980-х рр. щорічно 

знищувалося 11 млн га лісів, а в середині 1990-х рр. — приблизно 17 млн га, 

насамперед у таких країнах, як Бразилія, Філіппіни, Індонезія, Таїланд. У 

результаті за останні десятиріччя площа тропічних лісів зменшилась на 20—

30 %. Якщо дана ситуація не зміниться, то через півстоліття можлива їх 

остаточна загибель.  

По-друге, катастрофічне забруднення світової екологічної системи 

відходами виробничої та невиробничої діяльності людини. Усі відходи 

поділяються на тверді, рідкі та газоподібні. В структурі твердих відходів 

переважають промислові та гірничо-промислові відходи. У цілому на душу 

населення вони особливо великі в США, Японії та Росії. За показником на 

душу населення твердих побутових відходів лідирують США, де на кожного 

мешканця на рік припадає 500—600 кг сміття. 

Рідкими відходами забруднюється перш за все гідросфера, до того ж 

основними забруднювачами є стічні води та нафта. За деякими оцінками, 

щорічно у світовий океан потрапляє близько 3,5 млн т нафти та 

нафтопродуктів. Нині деградація водного середовища набула глобального 

характеру. Приблизно 1,3 млрд осіб користуються в побуті тільки 

забрудненою водою, що є причиною багатьох епідемічних захворювань. 

Головними забруднювачами атмосфери, як правило, вважають діоксид 

сірки, окисень азоту, оксид вуглеводу. Щорічно в атмо- 

сферу землі викидається близько 60 млн.т твердих частин, які сприяють 

утворенню смогу і понижують її прозорість.  Основну відповідальність за це 

несуть промислово розвинуті країни Північної півкулі, на які припадає 



більша частина таких викидів (США — 25 %; країни—члени ЄС — 14 %; 

країни—члени СНД — 13 %; Японія — 5 %). 

Як і раніше, гостро стоїть проблема забезпечення людства сировиною та 

енергією. По суті глобальна енергосировинна проблема являє собою дві 

досить близькі за характером походження проблеми — енергетичну та 

сировинну. До того ж проблема забезпечення енергією є значною мірою 

похідною від проблеми сировинної, оскільки практично більша частина 

використовуваних нині способів отримання енергії по суті є переробкою 

специфічної енергетичної сировини. 

Суттєвим напрямком вирішення енергетичної і сировинної проблеми є їх 

економія. 

Глобальний характер проблеми економії матеріальних ресурсів потребує 

реалізації різноманітних заходів як у національному, так і в міжнародному 

масштабах. Серед них варто виділити такі: обмін інформацією, науково-

технічне співробітництво, розвиток обміну новими енерго- і 

матеріалозберігаючими технікою та технологіями. 

 Останнім часом набула глобальності проблема освоєння Світового 

океану і космосу.  

Для розв’язання глобальних проблем Світового океану необхідно 

грамотно, культурно освоювати океан і в таких межах, щоб не привести до 

згубних наслідків ні для океану, ні для навколишнього середовища. 

Необхідність співробітництва в планетарному масштабі. Глобальні 

проблеми — це не хаотичні явища і процеси: вони тісно взаємопов’язані. Для 

їх вирішення потрібні нові підходи і практичні заходи, які б виходили із 

цілісності світу, необхідності співробітництва в планетарному масштабі. 

. Треба будь-що зберегти мир на планеті. А це означає, що народи світу 

мають засвоїти нове політичне мислення. 

Нове політичне мислення знаменує усвідомлення важливості і негайного 

вирішення глобальних проблем, включаючи розробку системи ефективних 

міжнародних процедур і механізмів, здатних забезпечити збереження і 



розвиток людської цивілізації в цілому. 

Глобальні проблеми неможливо вирішити швидко на рівні окремих країн. 

Потрібен єдиний міжнародний механізм їх розв’язання і регулювання, 

визначення міжнародних правових та економічних норм. Великі надії у 

вирішенні глобальних проблем покладаються на ООН, МВФ, ВТО, 

регіональні і галузеві організації, котрі мають великий досвід координації 

міжнародних зусиль, використання ресурсів, регулювання міжнародних 

економічних зусиль. 

Із глобальними проблемами людство може впоратися. Для цього воно 

вже має в розпорядженні достатні науково-технічні і матеріальні досягнення.  

Важливу роль в охороні навколишнього середовища відіграє регіональне 

співробітництво. Зокрема, у документах ЄС неодноразово підкреслювалась 

необхідність розвитку регіональної стратегії у цій сфері і раціонального 

використання природних ресурсів європейського регіону, який сьогодні є 

найбільш кризовим в екологічному плані. В ЄС навіть система 

оподаткування будується таким чином, щоб стимулювати збереження 

природного середовища. 

У вирішенні демографічної проблеми значну роль відіграла п’ята 

Всесвітня конференція ООН з народонаселення, що відбулася у Каїрі у 

1994 р., на якій було прийнято Програму дій щодо визначення політики 

народонаселення в усьому світі на період до 2015 р. Вона містить положення, 

що стосуються чисельності населення, його приросту та структури, 

міжнародної міграції, освіти, а також визначають шляхи співробітництва у 

розв’язанні демографічної проблеми. Одночасно було встановлено і суму 

коштів, необхідних для її реалізації, — близько 17 млрд дол. 

Джерела подолання глобальних проблем. Подолання проблеми 

зубожіння і відсталості для більшості країн, що розвиваються, неможливе без 

міжнародного сприяння. Воно здійснюється перш за все по лінії так званої 

офіційної допомоги з боку розвинутих країн у формі надання фінансових 

ресурсів.  



Другим джерелом для подолання відсталості можуть бути іноземні 

приватні інвестиції. Під патронатом ряду міжнародних організацій — 

ЮНЕСКО, Міжнародної морської організації, Всесвітньої метеорологічної 

організації — здійснюється багато наукових програм з метою дослідження 

ресурсного потенціалу Світового океану, його впливу на погоду та клімат. 

Міжнародна організація з охорони та використання морського дна розроблює 

конкретні заходи, пов’язані зі спостереженням за діяльністю окремих країн 

щодо охорони світового океану, за обсягами виробництва, попитом і цінами 

на сировину, що добувається з нього. 

Тестові завдання: 

1. Що належить до глобальних проблем людства? 

а)  Проблеми, що набули життєво важливого значення для долі всієї 

цивілізації, і які можна вирішити лише спільними зусиллями. 

б) Зрошення певних ланів Північного Криму. 

в) Газифікація ряду населених пунктів у кількох областях України. 

г) Подолання наслідків землетрусу. 

2 .Яке з нижче зазначених екологічних проблем є локальною? 

а) Забруднення в окремих місцевостях ґрунту ядохімікатами. 

б) Забруднення Світового океану. 

в) Кислотні опади. 

г) Вичерпування мінеральних ресурсів. 

3. Що не є глобальною проблемою соціально-економічного характеру? 

а) Інфляція. 

б) Зростання населення на планеті та безробіття. 

в) Забруднення атмосфери. 

г) Нестача продовольства та поширення зубожіння. 

4. Що не входить у сферу співробітництва щодо вирішення глобальних 

проблем людства? 

а) Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн; 



б) Сприяння країнам, що розвиваються, щодо вирішення нагальних проблем: 

зубожіння, голоду, хвороб, неписьменності; 

в) Встановлення уніфікованих правил загального природокористування; 

г) Співробітництво у роззброєнні та військовій конверсії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновки 

 

 
Ефективність самостійної роботи забезпечується постійним контролем. 

Виконання самостійних завдань перевіряється у всіх студентів на кожному 

занятті з урахуванням індивідуального підходу до студентів  залежно від 

рівня знань, здібностей і навіть характеру студента. Коли одного треба весь 

час контролювати, оцінювати виконання завдань з кожної теми або її 

частини, то для іншого достатньо проміжного контролю, що включає 

декілька тем. При цьому такий студент може виконувати завдання 

підвищення рівня складності.  

Треба відмітити, що основна задача контролю – спонукати студента 

активно працювати позааудиторно протягом всього семестру. 

Для її досягнення використовуються різноманітні форми контролю 

самостійної роботи, які висвітлені вище – усне опитування, контрольні 

роботи, тести, колоквіуми і підсумковий контроль – екзамен.  

Заслуговує на увагу і такий аспект самостійної роботи, як оволодіння 

студентами технологією пізнавальної діяльності, однією з важливих задач 

якого є формування в них вміння самостійно контролювати і оцінювати 

результати своєї навчальної роботи. І на цій основі управляти процесом 

пізнавання. 

Самоконтроль є необхідним елементом навчальної праці перш за все 

тому, що він сприяє глибокому і міцному оволодінню знаннями. 

Використання самоконтролю в навчальній діяльності дозволяє 

студентам оцінювати ефективність і раціональність прийомів і методів 

розумової праці, яка використовується, знаходити в ньому допустимі 

недоліки і на цій основі проводити необхідну корекцію. 

 


