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Вступ 

 

Становлення ринкових відносин у народному господарстві України 

потребує підготовки спеціалістів, що володіють системою сучасних 

економічних знань, розуміють закономірності функціонування ринку та його 

інфраструктури, мають здібності до прийняття ефективних рішень в умовах 

обмеженості ресурсів і часу. 

Економічна теорія – це інструмент осмислення економічної дійсності, 

наукове керівництво до її пізнання. Знання курсу дає студенту, керівнику 

підприємства, робітнику, споживачу уяву про те, якими будуть найкращі 

рішення щодо виробництва, розподілу, обміну, споживанню, діяльності 

підприємств, вибору сфери вкладання грошей, купівлі і продажу товарів, 

сутності національної і світової економіки. 

Нагромаджений досвід викладання економічної теорії у студентській 

аудиторії свідчить, що при вивченні дисципліни більше уваги треба приділяти 

практичним питанням. Тому методичний посібник містить усі питання, що 

передбачені програмою курсу “Основи економічної теорії”, а також завдання, 

складені на основі матеріалів вітчизняної і зарубіжної статистики, а також 

конкретних ситуацій, що виникають при становленні ринкової економіки в 

Україні. 

Добір матеріалу і спосіб його викладу забезпечують засвоєння того 

реального мінімуму знань, який визначає основи економічної культури і в той 

же час забезпечує цілісне, а не фрагментарне сприйняття економіки. Структура 

учбово-методичного посібника дозволяє використовувати його матеріал також 

для самоперевірки знань.  

Даний навчально-методичний посібник розраховано на студентів 

неекономічних спеціальностей, що вивчають курс “Основи економічної 

економії”. 
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ТЕМА 1. Економічна теорія: предмет, метод, задачі та функції 

 

Історія виникнення та розвитку економічної науки. Основні її школи та 

напрямки. 

Предмет економічної теорії. Процес суспільного виробництва, його 

фактори та ефективність. Проблема альтернативного вибору. Крива 

виробничих можливостей. 

Виробництво, розподіл, обмін та споживання. Економічні відносини. 

Економічна система суспільства і власність. Новітні тенденції в розвитку 

відносин власності. 

Економічні закони та економічні категорії. 

Методи економічної теорії. Задачі, функції економічної теорії. 

 

Література 

 

1. Бревнов А. А. Основы экономической теории: Учебное пособие. – Х.: 

ООО «Одиссей», 2004, с. 4-76. 

2. Бутук А. И. Экономическая теория. Учеб. пособие. – К.: «Вікар”, 2003, 

с. 13-62. 

3. Курс экономической теории: учебник / Под ред. Чепурина М., 

Киселевой Е. – Киров: «АСА», 2004, с. 15-46. 

4. Мочерный С. В., Симоненко В. К., Секретарюк А. А., Устиненко А. А. 

Экономическая теория. Учебник. – К.: “Знання”, 2003, с. 12-80. 

5. Экономическая теория: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений / 

Под ред. В. Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 2004, с. 7-66. 

6. Економічна теорія. Посібник вищої школи / Під загальною редакцією 

Воробйова Є. М. – Харків – Київ, 2003, с. с. 10-60. 

 

Контрольні завдання 

 

1.1. Які економічні умови зумовили виникнення, становлення і розвиток 

економічної теорії як науки?   

1.2. Навіщо потрібна економічна наука суспільству? Невже інженерні науки 

не дають відповіді на всі або на більшість конкретних питань, пов’язаних 

з рішенням практичних задач (наприклад, при спорудженні будинку)? 

1.3. Які сучасні економічні теорії вам відомі, у чому полягає принципова 

різниця між ними? 

1.4. Яке з визначень найбільш повно характеризує предмет загальної 

економічної теорії: 

а) це наука про загальні закони розвитку економіки в умовах обмеженості 

ресурсів; 
б) наука про мотиви поведінки людей; 
в) наука про виробництво та розподіл благ, що виробляються; 
г) наука про динаміку потреб людини. 

1.5. Дайте визначення процесу суспільного виробництва.  
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1.6. Продуктивні сили можна визначити як: 

а) потужність обладнання, яке використано у виробництві; 

б) здібності людей до праці; 

в) сукупність знарядь та предметів праці; 

г) сукупність речовинного та особистого чинників виробництва. 

1.7. Назвіть основні економічні ресурси і фактори виробництва.  

1.8. Поясніть, чи правильно, що рідкість ресурсів обумовлена безмежністю 

потреб людей? 

1.9. Критично проаналізуйте наступне твердження: “Неправильно, що 

потреби не можна задовольнити в повному обсязі. Я одержую всю 

кількість кави, яку хочу випивати кожного ранку за сніданком”. 

1.10. Поясніть, чи можливо у країні з бідним потенціалом економічних 

ресурсів більш повне задоволення потреб людей, ніж у країні з багатими 

економічними ресурсами? Якщо так, то перелічить можливі шляхи 

досягнення цього. 

1.11. У чому полягає універсальна проблема виробництва, притаманна будь-

який економічній системі від самих примітивних до сучасних високо 

розвинутих систем? 

1.12. Назвіть три основних чинника виробництва: 

а) земля, капітал, праця; 

б) робітники, гроші, матеріали; 

в) капітал, робітники, гроші; 

г) праця, гроші, ресурси.  

1.13. Крива виробничих можливостей характеризує: 

а) кількісне співвідношення двох продуктів, що виробляються; 

б) кращу комбінацію двох продуктів; 

в) альтернативну комбінацію двох продуктів при наданій кількості 

ресурсів. 

1.14. В таблиці наведені виробничі можливості випуску двох продуктів. 

 

Продукт Виробничі альтернативи 

А В С D E 

Автомобілі (млн. шт.) 0 2 4 6 8 

Хліб (млн.. т) 30 27 21 12 0 

 

а) зобразити криву виробничих можливостей. Що показують точки на 

кривій виробничих можливостей? Як відображається на кривій закон 

зростаючих альтернативних витрат? 
б) позначити точку М у середині кривої. Що вона показує? Позначте 

точку Н зовні кривої. Що показує ця точка? Що повинно статися, перш, 

ніж економіка зможе досягнути рівня виробництва, який показує точка 

Н? 
в) на яких конкретних припущеннях базується крива виробничих 

можливостей? 

г) припустимо, що технологія виробництва автомобілів вдосконалена, а 
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технологія виробництва хліба залишилась незмінною. Накресліть нову 

криву виробничих можливостей. Накресліть криву виробничих 

можливостей, що відображає вдосконалення технології виробництва обох 

продуктів. 

1.15. На острові з тропічним кліматом живуть п’ять осіб. Вони займаються 

збиранням кокосів і ловлею риби. Кожен з них збирає або 20 кокосів, або 

ловить 5 кг риби. Накресліть криву виробничих можливостей економіки 

цього острова. 

1.16. У 1984 і 1985 рр. британська вугільна промисловість не діяла через 

страйк. Чи можете Ви сказати, як це вплинуло: а) на положення кривої 

виробничих можливостей британської економіки; б) місце крапки по 

відношенню до кривої, що відображає реальне функціонування економіки 

названої країни? 

1.17. Поясніть, чи правильно, що при збільшенні виробничих ресурсів буде 

вироблено більше товарів і послуг? 

1.18. Чому не можна здійснити на практиці принцип “від кожного по 

здібностям, кожному по потребах”? 

1.19. Якщо прийняти до уваги, що ресурси обмежені, а потреби безмежні,  чи 

існує загроза зниження рівня задоволення потреб з плином часу (тобто по 

мірі вичерпання ресурсів і росту потреб)? Поясніть. 

1.20. Чи правильне твердження: ”Якщо економіка знаходиться за межею 

виробничих можливостей, то вона недостатньо ефективно використовує 

свої ресурси”? 

1.21. Дайте визначення понять “ефект” і “ефективність”. Чому ефективність – 

це завжди відношення, відносний показник? 

1.22. Вироблений національний доход в суспільстві склав 80 млрд. грн. На 

його виробництво витрачено сировини, матеріалів – 60 млрд., енергії – 10 

млрд. грн., була використана праця 12 млн. робітників. Визначить усі 

можливі показники ефективності економіки. 

1.23. У економіці, що функціонує в умовах повної зайнятості та повного 

використання інших ресурсів при незмінній технологічній основі: 

а) для збільшення засобів виробництва необхідно розширити 

виробництво предметів споживання; 

б) для скорочення виробництва засобів виробництва необхідно зменшити 

виробництво предметів споживання; 

в) збільшення виробництва засобів виробництва неможливо; 

г) для збільшення виробництва засобів виробництва потрібно скоротити 

виробництво засобів споживання. 

1.24. Чим відрізняються економічні системи? Проведіть порівняльний аналіз 

будь-яких економічних систем. 

1.25. Чи правий Дж. Гелбрейт: “Найкраща економічна система – це та, яка 

максимально забезпечує людей тим, чого вони більше всього 

потребують”?  

1.26. Що розуміють, коли говорять про економічну категорію "власність"? 

а) володіння людиною матеріальними і духовними благами; 
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б) юридичне закріплене право володіти, розпоряджатися, 

використовувати матеріальні та духовні блага, що належать людям; 

в) відношення між людьми з приводу присвоєння матеріальних та 

духовних благ; 

г) власність - це комплекс прав власника благ. 

1.27. Назвіть найважливіші критерії класифікації економічної власності. Які 

відмінності між типами, формами та видами економічної власності? 

1.28. Економічна категорія - це: 

а) поняття, що відбиває сутнісний бік економічного явища; 

б) поняття, занесене до економічної енциклопедії; 

в) слово іноземного походження, що характеризує той або інший стан 

економіки; 

г) слово, що використовується в економічній науці.  

1.29. Економічні закони - це: 

а) наукові абстракції, що характеризують реально існуючі економічні 

процеси та явища; 

б) постійно повторювані, стійкі зв'язки і взаємозалежності між 

економічними процесами і явищами; 

в) спрощені уявлення про реально існуючий економічний процес або 

явище; 

г) а, б, в - неправильно. 

1.30. Які економічні закони Вам відомі? Чим обумовлюється і в чому полягає 

об’єктивний характер економічних законів? 

1.31. У чому полягають особливості економічних законів в порівнянні з 

законами розвитку природи? 

1.32. Які методи дослідження використовує економічна теорія? 

1.33. Процес зосередження тільки на найбільш суттєвих чинниках для 

пояснення явища - це: 

а) абстракція; 

б) раціональний вибір; 

в) антиномія;  

г) гіпотеза; 

д) економічний експеримент. 

1.34. Визначити позитивний і нормативний підходи в економічній теорії. В 

чому різниця між ними? 

1.35. Які із наступних тверджень є правильними, а які - ні? 

а) основна мета вивчення економічної теорії полягає в тому, щоб досягти 

успіху у підприємницькій діяльності; 

б) нормативна економіка орієнтована на аналіз питання "що повинно 

бути", а не констатацію "що є"; 

в) щоб теорія мала практичне застосування, вона повинна 

підтверджуватись у кожному конкретному випадку. 

г) економічна теорія придатна для вивчення всіх економічних систем. 

 



 7 

ТЕМА 2. Форми організації суспільного виробництва 

 

Форми організації господарського життя. 

Товарне виробництво: умови виникнення, основні риси, еволюція. Товар 

та його властивості. Теорії вартості товару. Закон вартості. 

Виникнення, сутність і функції грошей. Закони грошового обігу. 

 

Література 

 

1. Курс экономической теории: учебник / Под ред. Чепурина М., 

Киселевой Е. – Киров: «АСА», 2004, с. 79-90, 438-447. 

2. Куликов Л. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во 

“Проспект”, 2004, с. 128-146. 

3. Мочерний С. Політична економія: Навч. Посібник. – К.: Знання-Прес, 

2002, с. 127-178. 

4. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. Ніколенка Ю. – К.: 

ЦУЛ, 2003, с. 97-134. 

5. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., 

Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 73-78. 

 

Контрольні завдання 

 

2.1. У чому полягає сутність категорії „форми організації суспільного 

виробництва”? 

2.2. Характерними рисами натурального господарства є: 

а) відсутність коопераційних зв'язків з іншими господарськими 

структурами; 

б) гранично повільні організаційні, технічні та технологічні зміни; 

в) участь у суспільному поділі праці; 

г) вільний вибір виробником напряму діяльності.  

2.3. Що з переліченого є необхідною передумовою існування товарного 

виробництва? 

а) суспільний поділ праці; 
б) наявність розвинутої системи машин; 
в) концентрація виробництва на великих підприємствах; 
г) розвинута грошова система.  

2.4. Що з нижче переліченого характеризує ознаки товарного господарства: 

а) замкнута економічна одиниця виробляє готовий продукт та споживає 

його; 

б) виробництво засновано як на індивідуальній праці власника, так і на 

застосуванні найманої робочої сили; 

в) вироблена продукція належить власнику засобів виробництва і 

призначена для вільної реалізації на ринку; 

г) економічна еволюція відбувається дуже повільно, окремі 

удосконалення можуть здійснюватися на протязі століть; 
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д) швидкий економічний прогрес суспільства є наслідком високих темпів 

росту продуктивності праці та динамічного розширення асортименту 

продукції 

2.5. Головною ознакою сучасної змішаної економіки є: 

а) наявність натурального виробництва, яке доповнює товарне; 

б) поєднання натурального та товарного виробництва; 

в) наявність ринкового та державного регулювання економіки; 

г) поєднання ручного, машинного та автоматизованого елементів у 

технологічному способі виробництва. 

2.6. Поясніть, яка з умов обумовлює товарний характер обміну: 

а) суспільний поділ праці; 

б) господарська спеціалізація; 

в) відокремленість виробників як власників засобів виробництва; 

г) суспільний характер праці. 

2.7. Які блага є товарами? Які властивості притаманні товарам? 

2.8. Чим пояснюються дві властивості товару? Розкрийте двоїстий характер 

праці, втіленої у товарі. 

2.9. Яка суперечність безпосередньо відображає двоїстий характер праці, 

втіленої в товарі? 

а) суперечність між прагненням виробника продати товар дорожче і 

бажанням покупця придбати його дешевше: 

б) суперечність між розумовою і фізичною працею; 

в) суперечність між приватною і суспільною працею; 

г) суперечність між творчою і монотонною працею.  

2.10. Чи правильно, що в процесі обміну товарів мінові пропорції 

встановлюються випадково? Чи можуть ці пропорції визначатися 

споживчими вартостями товарів, що обмінюються? Чому? 

2.11. Як розкриває зміст мінової вартості трудова теорія вартості і теорія 

граничної корисності? 

2.12. Як можна відповісти на запитання, що поставив А. Сміт: «Чому вода, яка 

настільки необхідна, що без неї неможливе життя, має таку низьку ціну, у 

той час як у алмазів, які зовсім не потрібні, така висока ціна»? 

2.13. За даними таблиці необхідно розрахувати суспільно необхідний робочий 

час. Поясніть, чим відрізняються індивідуальні та суспільно необхідні 

витрати робочого часу. 

 

Групи 

виробників 

Обсяг виробництва 

(одиниць) 

Індивідуальні витрати робочого 

часу на одиницю (год.) 

1 200 8 

2 500 10 

3 300 12 

 

2.14. Чому дорівнює вартість товару, якщо початкова вартість складала 100 г 

золота, а потім продуктивність праці при виробництві товару зросла у 2 

рази, а у золотодобувній промисловості у 4 рази? 
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2.15. При виробництві однакової споживної вартості перша група підприємств 

витрачає 16 годин на одиницю виробу, випускаючи 10% виробленого 

товару, друга група відповідно 14 годин і 20%, третя – 12 годин і 70%. У 

перший групі підприємств продуктивність праці підвищилася в три рази. 

Як змінилась величина вартості товару? 

2.16. Чому на ринку товари обмінюються за суспільно необхідним робочим 

часом? Що було б, якби товари обмінювалися за індивідуальним робочим 

часом? 

2.17. Зростання продуктивної сили і інтенсивності праці зовнішньо виглядає 

однаково: збільшується маса споживчих вартостей, що створюються в 

одиницю часу. Чи однаково впливають ці фактори на загальну вартість 

товарів, вартість одиниці товару? 

2.18. З середини ХІХ ст. по 1913 р. вартість кілограму алюмінію на світовому 

ринку знизилася з 450 руб. До 55 коп. Вкажіть можливі причини 

здешевлення металу. Яка роль в цьому належить удосконаленню 

технології виробництва і зростання продуктивності суспільної праці? 

2.19. Тривалість робочого дня - 8 годин. За цей час робітник виробляє два 

вироби. Вартість одного виробу - 8 гривень. За умови, що 1 год. робочого 

часу дорівнює 1 год. суспільно необхідного робочого часу, показати, як 

зміниться вартість одного виробу й вартість усієї продукції, якщо а) 

продуктивна сила праці зросте в 2 рази; б) інтенсивність праці зросте в 2 

рази. 

2.20. На виробництво товару А витрачається 3 години, товару В – 4 години, 

товару С – 5 годин. Коефіцієнти складності праці співвідносяться як 

А:В:С=2:1:5. Чому дорівнюється вартість кожного товару при умові, що 1 

година робочого часу, витраченого на виготовлення товару В, дорівнює 2 

дол. Які фактори впливають на величину вартості товару? 

2.21. В зв’язку з відкриттям багатих золотих розсипів у Каліфорнії 

продуктивність праці в золотодобувній промисловості збільшилася за 

1949-1959 рр. мінімум у 2,2 рази, тоді як продуктивність праці в 

промисловості США загалом зросла не більше, як на 30%. Як це 

вплинуло на рівень цін промислових товарів в зазначений період? 

2.22. Індивідуальні витрати праці товаровиробника на 5% вище за суспільні. В 

результаті введення нової техніки вони знизилися на 21%. Розрахуйте 

зміну виручки товаровиробника на одиницю витрат праці. Який механізм 

дії закону вартості як стимулятору розвитку продуктивних сил? 

2.23. Які основні форми обміну передували появі грошей і в чому їхня 

сутність? Чому відбувається перехід однієї форми обміну в іншу? 

2.24. У чому полягають переваги грошового обігу над бартером? 

2.25. Яка природа грошей і в яких функціях вона реалізується? Яка із 

традиційних функцій грошей виконується в сучасний період чисто 

номінально? 

2.26. Товаровиробник одержав від продажу свого товару Х доларів. 

Розрахувавши, скільки можна купити сировини та інших товарів, він 

вирішив не  витрачати гроші, з тим щоб у наступному зробити більш 
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великі придбання. У яких функціях були використані гроші? 

2.27. Яку функцію виконують гроші у таких випадках: 

а) отримання стипендії; 

б) встановлення ціни; 

в) продаж товару у кредит; 

г) зберігання грошей у банку. 

2.28. У якій із наступних ситуацій гроші виконують функцію міри вартості? 

а) меню з цінами на обід у ресторані; 

б) при продажу земельної ділянки; 

в) при покупці подарунка для друга; 

г) при отриманні заробітної плати. 

2.29. У яких з перелічених випадків гроші виконують функцію засобу платежу: 

а) Ваш депозитний рахунок у банку; 

б) купівля автомобіля в кредит; 

в) купівля овочів на ринку; 

г) отримання стипендії; 

д) продаж земельної ділянки; 

є) прайс-лист на побутову техніку, що продається в магазині;  

ж) меню з цінами у столовій для студентів.  

2.30. Що таке кредитні гроші та чому вони переважають у розвинених країнах 

світу? 

2.31. Сума цін товарів, що знаходяться в обігу, складає 200 млрд. гр. од.; 

продано товарів у кредит на суму 60 млрд. гр. од.; термінові платежі - 40 

млрд. гр. од.,  платежі, що  взаємно погашаються – 20 млрд. гр.. од. Одна 

грошова одиниця обертається за рік 8 разів. Визначити кількість грошей, 

необхідних для обігу. 

2.32. Яка кількість грошей потрібна для обігу при наступних умовах: товарні 

залишки - 200 тис. гр. од., вироблено товарів для реалізації на 2300 тис. 

гр. од. В кредит реалізовано товарів на 400 тис. гр. од. Час обороту 

грошової одиниці 3 місяці. 

2.33. Рівняння обміну Фішера має вигляд: 

а) М   V = Р   Q; 

б) М   Q = Р  V; 

в) Р   М = Р   Q; 

г) V   Q = М   Р. 

2.34. Використовуючи модель Фішера, покажіть, як зміниться потреба 

суспільства у грошах при умові, що обсяг вироблених товарів зріс на 

30%, індекс цін збільшиться на 10%, а швидкість обороту грошей 

уповільнилась на 10%. 

2.35. Для забезпечення нормального товарного обігу країни у рік необхідно 

600  млрд. грошової маси. Як зміниться потреба в грошах, якщо 

швидкість обороту грошей сповільниться на 20%, а обсяг вироблених на 

продаж товарів зросте на 10% при стабільних цінах? 

2.36. Чим визначається вартість сучасних грошей? 

2.37. Які основні чинники впливають на сталість сучасних грошей? 
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Тема 3. Капітал і наймана праця 

 

Перетворення грошей у капітал. Сутність капіталу. 

Робоча сила як товар. Вартість і ціна робочої сили. Заробітна плата. 

Постійний і змінний капітал. 

Виробництво додаткової вартості. Норма і маса додаткової вартості. 

Кругооборот та оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. Витрати 

виробництва і прибуток. Маса і норма прибутку. Середній прибуток і ціна 

виробництва. 

Форми капіталу та форми прибутку. 

 

Література 

 

1. Башнянин Г., Медведчук С., Шевчук Є. та ін. Політична економія. 

Навчальний посібник / За ред. Башнянина Г., Шевчук Є. – Львів: “Новий світ – 

2000”, 2004, с. 259-278. 

2. Куликов Л. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во 

“Проспект”, 2004, с. 83-102, 222-233. 

3. Мочерний С. Політична економія: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 

2002, с. 313-341, 381-412. 

4. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., 

Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 182-199. 

 

Контрольні завдання 

 

3.1.   За яких умов відбувається перетворення грошей в капітал? 

3.2.   Який вигляд має загальна формула перетворення грошей у капітал?  

а) Т  -  Г  -  Т; 

б) Т  -  Г -   Т '; 

в) Г  -  Т  -  Г '; 

г) всі відповіді неправильні. 

3.3. Порівняйте кругообороти  Т – Г – Т і Г - Т – Г
1
. Що спільного між ними і 

у чому полягає різниця за формою і за змістом? Чому формула Г - Т – Г
1
 є 

загальною формулою капіталу? У чому полягають її протиріччя? 

3.4. Яке визначення найбільш повно характеризує сутність капіталу? 

а) само зростаюча вартість, 

б) вартість, що зростає у процесі виробництва, 

в) вартість, що зростає у процесі виробництва та обігу, 

г) вартість, що зростає у результаті експлуатації найманої праці, 

д) авансована вартість, що приносить доход. 

3.5.  З названих  чинників  вкажіть ті,  які  не  зумовлюють перетворення 

робочої сили на товар: 

а) зростання суспільного виробництва і продуктивності праці; 

б) позбавлення робітників засобів виробництва та відсутність у них 

засобів до існування; 
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в) робітник - юридично вільна особа; 

г) перехід від рабовласницького до феодального господарства. 

3.6. Які особливості товару робоча сила в порівнянні з іншими товарами? Які 

чинники визначають величину вартості робочої сили? 

3.7. Чим визначається найнижча границя вартості робочої сили? Яку роль в 

визначенні вартості робочої сили відіграє моральний елемент? 

3.8. Денна вартість робочої сили - 100 гр. од., у тому числі 25 гр. од. - на їжу, 

10 - на одяг, 30 - на житло, 15 - на транспорт, залишок - на соціально-

культурні потреби. Як зміниться вартість робочої сили при умові, що 

суспільна продуктивність праці зросте удвічі, одночасно зростуть 

потреби: матеріальні - на 20%, соціально-культурні на 150%? 

3.9. Яка ознака притаманна змінному капіталу?  

а) служить умовою для створення додаткової вартості, 

б) є джерелом додаткової вартості, 

в) не може віддати продукту більше вартості, чим втрачає в процесі його 

виробництва, 

г) перетворюється в речові чинники виробництва, 

д) всі попередні відповіді неправильні. 

3.10. У чому полягає сутність заробітної плати і яка її видимість? Чому 

заробітна плата виступає як перетворена форма вартості і ціни робочої 

сили? 

3.11. Заробітна плата - це: 

а) реальна кількість товарів та послуг, яку можна придбати за отриману 

працівником винагороду; 

б) доход, що отримує людина від реалізації своїх фізичних, 

інтелектуальних, підприємницьких здібностей; 

в) доход, що отримує працівник від реалізації своїх здібностей щодо 

створення благ; 

г) ціна праці, яка встановлюється роботодавцем за згодою держави. 

3.12. Поясність, що таке номінальна і реальна заробітна плата. Чим вони 

відрізняються? 

3.13. Середня тижнева заробітна плата робітників та службовців у системі 

роздрібної торгівлі США становила у 1939 р. 20,01 дол., а у 1962 р. – 

66,36. Індекс вартості життя в 1962 р. дорівнював 348,8%. Визначить, як 

змінилася реальна заробітна плата торгових робітників за цей період? Які 

чинники впливають на величину реальної заробітної плати?         

3.14. Постійний капітал - це: 

а) машини, обладнання, сировина; 

б) вартість робочої сили; 

в) гроші у касі підприємства; 

 г) цінні папери. 

3.15. Яка ознака покладена К. Марксом в основу розподілу капіталу на 

постійний і змінний? 

3.16. Розкрийте роль постійного і змінного капіталу у виробництві додаткової 

вартості. 
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3.17. Норму додаткової вартості можна визначити як: 

а) відношення додаткової вартості до змінного капіталу; 

б) відносну величину постійного капіталу; 

в) ефективність використання авансованого капіталу; 

г) відношення додаткової вартості до капіталу. 

3.18. До авансованого капіталу належать: 

а) вартість будівель і споруд; 

б) вартість сировини і матеріалів; 

в) витрати на оплату праці найманих робітників; 

г) усі попередні відповіді правильні. 

3.19. Денна вартість робочої сили 8 гр. од. За годину робітник створює вартість 

в 3 гр. од. та витрачає за 8-годинний робочий день засобів виробництва на 

30 гр. од. Визначити вартість денного продукту праці та розмір 

додаткової вартості. 

3.20. Підприємець витратив змінний капітал 100 тис. грн. Визначити масу 

додаткової вартості, якщо норма додаткової вартості складає 200%. Чому 

дорівнює вартість продукції при умові, що постійний капітал 200 тис. 

грн. (Задачу вирішити згідно з трудовою теорією вартості). 

3.21. За одну годину робочого часу створюється вартість 20 дол. Денна вартість 

робочої сили при 8-годинному робочому дні внаслідок зростання 

продуктивності праці знизилась з 100 до 80 дол. Як змінилося 

співвідношення між необхідним і додатковим робочим часом після 

підвищення продуктивності праці, якщо тривалість робочого дня 

залишилася незмінною? 

3.22. Робочий день становить 8 годин, з них 5 годин – необхідний робочий час. 

Припустимо, що внаслідок підвищення продуктивності праці в галузях, 

де виробляються предмети споживання, необхідний робочий час 

скоротився на 1 годину. Як змінилася норма додаткової вартості? 

3.23. Норма додаткової вартості 200%. Необхідний робочий час – 4 години. 

Визначте тривалість робочого дня. 

3.24. Робочий день – 10 годин. Необхідний час – 4 години. Розрахуйте зміну 

норми додаткової вартості при збільшенні робочого дня до 12 годин. Як 

називається цей метод виробництва додаткової вартості? 

3.25. Нехай норма додаткової вартості дорівнює 200%, c : v = 4 : 1, норма 

нагромадження – 50%. На одному підприємстві застосовується капітал у 

100 од., на іншому – 200. Де і чому розміри нагромадження більші?  

3.26. Капітал 2 млн. гр. од. через 10 років виріс у три рази. За цей час 

середньорічна додаткова вартість складала 500 тис. гр. од. В якій 

пропорції вона розпадається на споживання та нагромадження? 

3.27. До якої форми капіталу належить поділ його на основний та оборотний? 

а) товарний капітал; 

б) грошовий капітал; 

в) продуктивний капітал; 

г) капітал обігу. 

3.28. Підприємець витратив на споруди 150 тис. гр. од., на обладнання 90 тис. 
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гр. од., сировину та півфабрикати 25 тис. гр. од., на робочу силу 40 тис. 

гр. од. Визначити розмір основного і оборотного, постійного і змінного 

капіталу. Поясніть сутність цих категорій. 

3.29. Прибуток це: 

а) виручка з урахуванням витрат, 

б) виручка за мінусом витрат, 

в) частка витрат у виручці; 

г) витрати плюс виручка. 

3.30. На виробництво 150 одиниць товару витрати постійного капіталу 

складають 20 тис. грн., змінного 10 тис. грн. Товар реалізовано за ціною 

260 грн. Розрахуйте норму прибутку. 

3.31. У три галузі виробництва вкладено по 100 тис. гр. од. Норма додаткової 

вартості 200%. Органічна будова капіталу відповідно по галузях 4:1; 9:1; 

7:3. Визначити вартість продукції та ціну виробництва кожної з галузей. 

3.32. Як функціонує капітал у сфері торгівлі? У чому полягає сутність 

торгового прибутку? 

3.33. Торгове підприємництво сприяє скороченню тривалості обороту 

авансованих коштів завдяки тому, що: 

а) спеціалізація в галузі торгового підприємництва дозволяє краще 

враховувати кон'юнктуру ринку; 

б) скорочується час перебування сировинних ресурсів у виробничих 

запасах підприємств - виробників; 

в) прискорюється впровадження досягнень НТП, що скорочує 

виробничий процес. 

3.34. Промисловий капітал суспільства - 900 тис. гр. од., додаткова вартість 180 

тис. гр. од., торговий капітал - 100 тис. гр. од. Знайдіть середню норму 

прибутку на весь суспільний капітал, розмір промислового та торгового 

прибутку. 

3.35. Капітал банку – 1 млрд. грн., у тому числі власний – 10 млн. грн. По 

пасивним операція банк сплачує 5%, а по активним отримує 6% річних. 

Чому дорівнює маса та норма прибутку банку, якщо для позичок 

використовується тільки залучений капітал? 

3.36. У чому особливості функціонування капіталу в аграрному секторі? 

3.37. Який доход надає земля її власнику? 

а) прибуток; 

б) дивіденди; 

в) ренту; 

г) заробітну плату. 

3.38. Відносини яких класів виражає капіталістична земельна рента? Яке її 

джерело? 

3.39. Земельна ділянка площею 100 га приносить її власнику щорічну земельну 

ренту в розмірі 8000 грн. За яку ціну власник буде згоден продати ділянку 

при ставці позичкового відсотку 12%? Як зміниться ціна земельної 

ділянки, якщо земельна рента зросте до 10000 грн.; ставка позичкового 

відсотка зросте до 15%? 
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ТЕМА 4. Ринок, його структура і функції 

 

Інституціональні основи ринкової економіки. Сутність ринку, його 

функції. Структура ринку. 

Ринковий механізм. Попит, пропозиція, ціна. Еластичність попиту і 

пропозиції. 

Конкуренція, її форми, методи, соціально-економічні наслідки. Сутність 

монополії. Монополія та конкуренція. Антимонопольна політика держави. 

Можливості і обмеженості ринку. Держава у ринковій економіці. 

Ринкова інфраструктура, її роль в регулюванні економічних процесів. 

Особливості ринкової трансформації економіки України. 

 

Література 

 

1. Башнянин Г., Медведчук С., Шевчук Є. та ін. Політична економія. 

Навчальний посібник / За ред. Башнянина Г., Шевчук Є. – Львів: “Новий світ – 

2000”, 2004, с. 119-133. 

2. Куликов Л. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, изд-во 

“Проспект”, 2004, с. 185-190. 

3. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – 

Киров: «АСА», 2004, с. 244-308. 

4. Мочерний С. Політична економія: Навч. Посібник. – К.: Знання-Прес, 

2002, с. 179-252. 

5. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., 

Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 182-199. 

6. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. Ніколенка Ю. – К.: 

ЦУЛ, 2003, с. 138-147. 

 

Контрольні завдання 

 

4.1. Дайте критичну оцінку такого твердження: Ринок – це місце (ринкова 

площа), де здійснюється купівля або продаж товарів”. 

4.2. Що таке "невидима рука" в економічному аналізі? 

а) намагання максимізувати прибуток; 

б) малопомітна роль держави в економіці; 

в) науково-технічна революція; 

г) ринкове регулювання. 

4.3. Чисто ринковий механізм ефективно забезпечує: 

а) виробництво приватних благ; 

б) виробництво суспільних благ; 

в) збереження навколишнього середовища;  

г) перерозподіл національного доходу. 

4.4. Яка ознака лежить в основі поділу ринку на різні типи? 

а) вид продукції, що реалізується на ринку; 

б) призначення продукції, що реалізується на ринку; 
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в) рівень конкурентності середовища, що склався, на ринку. 

4.5. Що є найважливішою рушійною силою розвитку ринку та організованої 

на його принципах економіки? 

а) рішення органів державної влади; 

б) взаємодія суперечливих інтересів ринкових суб'єктів; 

в) ступінь свободи дій ринкових суб'єктів. 

4.6. Яким чином ринок вирішує основні питання економіки: що, як, для кого 

виробляти? 

4.7. Різноманіття форм власності в умовах ринку може бути пояснено тим, 

що: 

а) конкуренція потребує великої кількості ринкових суб'єктів; 

б) ринок не може існувати без приватної власності; 

в) ринкові відносини потребують наявності колективної власності; 

г) державній власності повинна протистояти приватнокапіталістична. 

4.8. Поясніть, що означає поняття “вільний ринок”. Кому надається при 

цьому перевага: виробнику чи споживачу? 

4.9. Через які причини характер ринку і ринковий механізм у різних країнах 

мають значні відмінності? У чому вони полягають? 

4.10. Від чого більше виграють споживачі – від монополії чи від конкуренції? 

Відповідь аргументуйте. 

4.11. Для досконалої конкуренції не є характерними: 

а) подібні товари; 

б) багато виробників, що діють незалежно; 

в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого 

виробника; 

г) труднощі входу нових виробників на ринок зі своїми товарами. 

4.12. Які основні методи конкурентної боротьби між товаровиробниками за 

умов вільної конкуренції? 

4.13. Охарактеризуйте негативні і позитивні наслідки конкурентної боротьби. 

Які функції виконує конкуренція в економіці? 

4.14. Виробник свої зусилля спрямовує на зниження витрат виробництва. Який 

метод конкуренції він використовує? А якщо він підвищує якість 

продукції? 

4.15. Попит - це: 

а) потреба, яку бажає задовольнити економічний суб'єкт; 

б) гроші, які економічний суб'єкт готовий заплатити за певний товар; 

в) плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості; 

г) кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його 

одиницю. 

4.16. Якщо попит зменшується, крива попиту зрушується: 

а) униз та ліворуч; 
б) за годинниковою стрілкою; 
в) угору та праворуч; 
г) проти годинникової стрілки. 

4.17. Чому крива попиту має від’ємний нахил? 
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4.15. Зміна якого чинника не викликає зрушення кривої попиту: 
а) смаки та переваги споживачів; 
б) розмір та розподіл національного доходу; 
в) ціна товару; 
г) кількість або вік споживачів. 

4.16. На присадибній ділянці Ви виростили 800 кг картоплі і помістили його у 

погріб для споживання вашою родиною взимку. Як цей врожай картоплі 

вплинув на обсяг ринкової пропозиції картоплі? 

4.17. Удосконалення технології зрушує: 
а) криву попиту вгору та ліворуч; 
б) криву попиту вниз та праворуч; 
в) криву пропозиції вниз та праворуч; 
г) криву пропозиції вгору та ліворуч. 

4.18. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови незмінні, 

виявляється у: 
а) зростанні пропозиції; 
б) зниженні пропозиції; 
в) зростанні обсягу пропозиції; 
г) зниженні обсягу пропозиції. 

4.19. У таблиці наведено дані, які характеризують різні ситуації на ринку 

консервованої квасолі: 

 

Ціна  

(дол. за банку) 
Попит  

(млн. банок на рік) 
Пропозиція 

(млн. банок на рік) 

8 70 10 

16 60 30 

24 50 50 

32 40 70 

40 30 90 

 

Виконайте наступні завдання: 

а) за даними таблиці зобразіть криву попиту та пропозиції; 
б) якщо ринкова ціна за банку квасолі дорівнює 10 дол., що є 

характерним для даного ринку - дефіцит або надлишок; 
в) збільшення споживацьких витрат підвищило споживання 

консервованої квасолі на 15 млн. банок при кожному рівні цін. Якими 

будуть рівноважна ціна та обсяг виробництва? 

4.20. Визначить ціну ринкової рівноваги: 

 

Ціна, грн. 3 5 7 9 11 

Обсяг попиту, шт. 30 24 18 12 6 

Обсяг пропозиції, шт. 3 8 13 18 23 

 

Тепер припустимо, що ціна знизилася  на 30%, попит збільшився на 15%, 
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а пропозиція скоротилася на 20%. Як змінилася ринкова ситуація? 

Завдання виконайте графічно. 

4.21. Попит та пропозиція на товар характеризується  такими  рівняннями:  QD = 

2500 – 200 P; QS = 1000 + 100P (де Q – кількість товару, P – ціна товару). 

А) визначити параметри рівноваги на ринку цього товару; 

Б) держава встановила на цей товар фіксовану ціну в 3 гр. од. За один 

товар. Охарактеризуйте наслідки такого рішення. 

4.22. Якщо зменшення ціни на 10% приведе до підвищення величини попиту на 

16%, то такий попит: 

 а) нееластичний; 

 б) одиничної еластичності; 

 в) еластичний; 

 г) абсолютно еластичний. 

4.23. Ціна товару знизилася з 100 до 90 грн., завдяки чому обсяг попиту виріс з 

50 до 90 шт. Ми можемо зробити висновок, що попит на товар: 

а) знизився; 

б) має одиничну еластичність; 

в) нееластичний; 

г) еластичний. 

4.24. Визначте еластичність попиту і пропозиції, використовуючи дані, які 

містяться в наведеній нижче таблиці: 

 
Коефіцієнт 

еластичності 

пропозиції 

Обсяг 

пропозиції, 

тис. од. 

Ціна 

продукції, 

грн. 

Обсяг 

попиту, тис. 

од. 

Загальна 

виручка, 

тис. грн. 

Коефіцієнт 

еластичності 

попиту 

 56 20 20   

 45 18 26   

 34 16 34   

 26 14 44   

 22 12 50   

 

4.25. В Україні 26 грудня 1992 р. тарифи на всі види міського транспорту були 

підвищені в десять разів. Кількість людей, що користуються цими видами 

транспорту, зменшилася на 10%. Яка буде еластичність попиту на цей 

транспорт? 

4.26. Квітникар продає на ринку щодня 300 гвоздик по 2 гривні за штуку. Як Ви 

вважаєте, чи є йому сенс  знизити ціну до 1,80, щоб збільшити кількість 

продажу, враховуючи, що коефіцієнт еластичності дорівнює 0,7 ? 

4.27. Оксана завжди купує на сніданок сосиски. Ольга вважає, що вранці краще 

вживати що-небудь з молочних продуктів. Чий попит на продукти 

харчування буде більш еластичний? 

4.28. Розрахуйте коефіцієнт перехресної еластичності , якщо відомо, що 

зниження ціни на масло на 10% обумовило зниження попиту на маргарин 

на 15%. Як Ви можете охарактеризувати названі товари, як субститути чи 

компліментарні блага? 
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ТЕМА 5. Теорія поведінки споживача 

 

Споживацькі переваги. 

Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. Сукупна та 

гранична корисності. Функція корисності. Закон спадної граничної корисності 

блага. 

Рівновага споживача з кардиналістських позицій 

Вибір споживача з ординалістських позицій. Криві байдужості, їх 

властивості. 

Бюджетне обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія. 

Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору. 

 

Література 

 

1. Экономическая теория (политэкономия). Учебник / Под ред. Видяпина 

В., Журавлевой Г. -  М.: ПРОМО-Медиа, 2004, с. 290 -315. 

2. Приходченко Т.А. Микроэкономика: Учебно-методическое пособие 

для самостоятельного изучения дисциплин. - К.: Изд-во Европейского       унив-

та, 2004, с.19-41. 

3. Економічна теорія. Посібник для вищої школи / Воробйов Е., 

Гриценко А., Соболєв В. - Харків-Київ, 2003, с.290-306. 

4. Основи економічної теорії. Підручник / Мамалуй О., Грищенко О., 

Дарнопих Т. та інш - К.: Юрінком інтер, 2003, с. 115-І26. 

5. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. 

В 2-х томах, пер. с англ.- М.: “Республика”, І992. - Т. 2, с. 30-44. 

6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики - М.: Норма, 1996, с. 130-147.  

7. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. -

Киров: “АСА”, 2004, с. 121-128. 

 

Контрольні завдання 

 

5.1. Які чинники визначають вибір споживача у ринковій системі? У яких 

випадках поведінку споживача слід вважати раціональною? Чому 

раціональна поведінка не завжди притаманна реальним споживачам? 

5.2. Правильні чи ні наступні твердження: 

а) у раціонального споживача граничні корисності всіх товарів, які він 

споживає, рівні; 

б) ефект заміщення полягає у тому, що в результаті зміни ціни споживач 

змінює структуру споживання. 

5.3. Яке з наступних значень спадної корисності ілюструє закон спадної 

корисності? 

а) 200, 150, 100, 50; 

б) 200, 300, 400, 500; 

в) 200, 250, 270, 280; 

г) 200, 150, 150, 150. 
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5.4. Правильні чи ні наступні твердження: 

а) бюджетні лінії ніколи не перетинаються; 

б) чим більш гострим є кут нахилу бюджетної лінії до горизонтальної вісі, 

тим більш обмеженим є бюджет споживача. 

5.5. Бюджетна лінія є: 

а) лінією загальної корисності товару; 

б) лінією спадної корисності товару; 

в) обмеженням, яке накладається на вибір споживача; 

г) лінією максимального задоволення споживача. 

5.6. Ціна товару X - 1,5 грн., ціна товару У – 1 грн. Якщо споживач оцінює 

граничну корисність товару У у 30 ютіл. і бажає максимізувати 

задоволення від купівлі товарів X і У, тоді він повинен прийняти 

граничну корисність товару X за: 

а) 15 ютіл.;      б) 20 ютіл.;      в) 30 ютіл.;      г) 45 ютіл.  

5.7. Який економічний зміст кривої байдужості? 

Товар А 

                       8 

 

             6 

  U
 1 

             4                                           U
 2 

                                                       U
 3 

             2                                      U
 4 

                                                 U
 5 

             0 товар В 

                         2      4      6     8 

 

 

Що визначає форма та положення кривої U
1
 на малюнку? Що показують 

криві байдужості, що розташовані вище чи нижче U
1
? 

5.8. Споживач витрачає 200 грн. на споживання товару А по ціні 5 грн. та 

товару В по ціні 20 грн. Побудуйте бюджетну лінію. Як зміниться 

положення бюджетної лінії, якщо: 

а) бюджет споживача зросте на 100 грн.; 

б) при новому бюджеті ціна на товар В буде складати 25 грн. 

5.9. Припустимо, що споживач має дохід у 8 дол. Ціна товару А дорівнює 1 

дол., а ціна В - 0,5 дол. Яка з наступних комбінацій товарів знаходиться 

на бюджетній лінії? 

а) 8А і 1В; 

б) 7А і 1В: 

в) 6А і 6В; 

г) 5А і 6В; 

д) 4А і 4В. 

5.10. Сформулюйте правило максимізації корисності споживача. 

5.11. Намалюйте карту кривих байдужості для наступних пар товарів: червоні 
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та жовті яблука; хліб і вода; солоні огірки і шоколад. 

5.12. Яке з наступних тверджень є неправильним: 

а) кожна точка на кривій байдужості означає комбінацію двох товарів; 

б) кожна точка на бюджетній лінії означає однаковий рівень корисності;  

в) усі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень 

корисності;  

г) усі точки на бюджетній лінії означають однаковий рівень корисності. 

5.13. В таблиці надані набори байдужості двох товарів. 

 

Набір 1 2 3 4 5 6 

Товар А 20 27 33 38 44 50 

Товар В 25 20 17 15 І3 12 

 

А) Виконайте наступні завдання: накресліть криву байдужості; 

розрахуйте граничну норму заміщення товару В на А; дайте 

характеристику динаміки граничної норми заміщення. 

Б) Припустимо, що доход споживача дорівнює 67 гр. од., ціна А = 1гр.од., 

ціна В = 2 гр. од. Знайдіть комбінацію доступних для нього товарів і 

точку рівноваги споживача, використовуючи криву байдужості з 

завдання. 

В) Яким чином зміна ціни благ впливає на зміну добробуту споживача в 

ринковій системі? 

5.14. Споживач витрачає 20 гр. од. у день на апельсини та яблука. Гранична 

корисність яблук дорівнює (20 – 3x), де х - кількість яблук, гранична 

корисність апельсинів – (40 - 5у), де у - кількість апельсинів. Ціна одного 

яблука – 1 гр. од., ціна апельсину – 5 гр. од. Яку кількість яблук і 

апельсинів придбає раціональний споживач? 

5.15. Надано набір байдужості товарів А і В. Накресліть криву байдужості, 

розрахуйте граничну норму заміщення товару В на А на кожному 

інтервалі. Визначте положення споживача, якщо його доход дорівнює 15 

гр. од., ціна А = 1гр. од.,  В = 4 гр. од. і він максимізує корисність. 

 

Набір 1 2 3 4 

Товар А 2 4 7 10 

Товар В 4 3 2 1 

 

5.16. Гранична норма заміщення показує: 

а) співвідношення рівнів товарних цін X і У; 

б) відношення граничної корисності блага У до блага X; 

в) пропорцію заміщення благом У блага X; 

г) пропорцію заміщення благом X блага У. 

5.17. Поясніть причину і продемонструйте на графіку ситуацію, коли зміна 

співвідношення цін на товари призводить до зміни кута нахилу 

бюджетної лінії. 
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5.18. На малюнку зображена бюджетна лінія господарства, яке споживає 

товари X і У. 

 

14 

12 

10 

 8 

     6 

 4 

 2 

 

               2       4       6       8          кількість X 

 

Якщо доход господарства дорівнює 600 гр. од., то: 

а) Рх = 75 гр. од.; Ру = 50 гр. од.; 

б) Рх = 100 гр. од.; Ру = 75 гр. од.; 

в) Рх  і Ру не можуть бути однорідно визначені; 

г) Рх / Ру = 3/2.  

5.19. Згідно з графіком визначити, яка комбінація товарів X і У і чому буде 

рівноважним вибором споживача? 

 

Товар А 

    

             8           

 

             6       А 

  
 

             4                   Д                         
 

                                                       В
 

             2                                      
 

                                                  С
 

             0 товар В 

                         2      4      6     8 

 

5.20. Заповніть таблицю. 

 

Кількість спожитих 

одиниць 

Загальна корисність Гранична корисність 

1 8  

2  8 

3 25 10 

4 30  

5  3 

6 34  

К
іл

ь
к
іс

ть
 У
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ТЕМА 6. Теорія виробництва 

 

Мікроекономічна модель підприємства. Фактори виробництва і 

виробнича функція. 

Загальний, середній та граничний продукт. Закон спадної граничної 

продуктивності. 

Витрати виробництва, їх класифікація. 

Діяльність підприємства в короткостроковому періоді.  

Діяльність підприємства в довгостроковому періоді. 

Доходи і прибуток підприємства. 

Правило мінімізації витрат та максимізації прибутку. 

Поведінка підприємства в умовах досконалої та недосконалої 

конкуренції. 

 

Література 

 

1. Грантовська Г., Косік А. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний 

посібник.- К: Центр навчальної літератури, 2004, с.137-245. 

2. Курс экономической теории.  /Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. - 

Киров: АСА, 2004, с. 210-229. 

3. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. 

В 2-х томах, пер. с англ.- М.: Республика, І992. - Т.2, с.65-140. 

4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма.-1998. - С.І83-201. 

5. Приходченко Т.А. Микроэкономика. Учебно-методическое пособие 

для самостоятельного изучения дисциплины К.: Изд-во Европейского унив-та, 

2004, с. 69-151. 

6. Экономика. Учебник / Под ред. Булатова А.- М.: БЕК, 1997, с. 167-180.  

7. Экономическая теория (политэкономия). Учебник / Под ред. Видяпина 

В., Журавлевой Г. - М.: ПРОМО-Медиа, 2004, с.114-149, 214-230, 240-253.  

 

Контрольні завдання 

 

6.1. Яка з наведених цілей діяльності підприємства є найбільш важливою? 

а) одержання прибутку; 

б) максимізація продажу; 

в) підвищення якості продукції; 

г) підвищення заробітної плати працівникам; 

д) поширення ринку товарів та послуг. 

6.2. Фіксованими факторами виробництва для фірми є фактори: 

а) які не впливають на попит товару;  

б) фіксовані для будь-яких обсягів випуску; 

в) з постійною ціною; 

г) які визначаються розмірами фірми. 

6.3. Фірма А має виробничу функцію Q= 10K
0,5

L
0,5

, фірма Б – функцію Q = 

10K
0,6

L
0,4

. Якщо ці фірми використовують однакові кількості праці та 
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капіталу, обсяг якої з них буде більше? 

6.4. Яку залежність виражають ізокванти? Дайте характеристику їх 

властивостей. Що показує карта ізоквант?  

6.5. За даними таблиці розрахуйте середній та граничний продукт праці. 

Накресліть графіки сукупного, середнього та граничного продуктів праці. 

Поясніть, яку інформацію дають виробнику точки перетину кривих 

середнього та граничного продукту та кривої граничного продукту з 

віссю абсцис. 

 

Сукупний 

продукт 

Витрати 

праці 

Середній 

продукт 

Граничний 

продукт 

10 1   

15 2   

30 3   

40 4   

48 5   

54 6   

56 7   

56 8   

54 9   

50 10   

 

6.6. Заповніть пропуски в таблиці: 
 

Обсяг ресурсу 

Х 

Загальний 

випуск 

продукту 

Граничний 

продукт 

ресурсу 

Середній 

продукт 

ресурсу 

3   30 

4  20  

5 130   

6  5  

7   19,5 

 

6.7. А) Якщо сукупний продукт досяг максимального значення, то в цьому 

випадку: 

а) середній продукт дорівнює граничному продукту; 

б) граничний продукт МР = 0; 

в) середній продукт АР = 0; 

г) постійні витрати мінімальні; 

Б) Коли середній продукт АР досягає максимального значення, тоді: 

а) МР = АР; 

б) середні змінні витрати мінімальні; 

в)середні сукупні витрати мінімальні; 

г) середні постійні витрати дорівнюють середнім змінним; 
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В) У точці перетину кривих середнього та граничного продуктів: 

а) середній продукт досягає свого максимуму; 

б) середній продукт досягає свого мінімуму;  

в) граничний продукт досягає свого максимуму; 

г) граничний продукт досягає свого мінімуму. 

6.8. Дайте визначення витрат виробництва. У чому полягає різниця між 

зовнішніми і внутрішніми витратами? Чому нормальний прибуток 

вважається елементом витрат? 

6.9. Економічні витрати включають: 

а) явні та неявні витрати, в тому числі нормальний прибуток; 

б) тільки явні витрати; 

в) тільки неявні витрати та нормальний прибуток; 

г) не включають ні явних, ні неявних витрат.  

6.10. Підприємець, який займається тиражуванням відеокасет, орендує 

приміщення за 200 грн. на місяць і використовує власну апаратуру 

вартістю 15 тис. грн., що повністю втрачає свою вартість за один рік. 

Коли він працював продавцем у магазині технічних товарів, його 

заробітна плата становила 250 грн. на місяць. Зайнявшись бізнесом, він 

став отримувати дохід 25 тис. грн. на рік. Які його зовнішні і внутрішні 

витрати та економічний прибуток, якщо депозитна ставка банку 

становить 20% річних? 

6.11. Чому у короткостроковому періоді всі витрати можна поділити на  

постійні і змінні? Визначте, до якої категорії витрат відносяться такі види 

затрат: затрати на рекламу продукції, на придбання палива; оплата 

процентів на випущені фірмою позики; плата за перевезення морським 

шляхом; виплата податку на нерухомість. 

6.12. Поясніть таке твердження: “У довгостроковому плані не існує постійних 

витрат; всі витрати – змінні”. 

6.13. Припустимо, що функція сукупних витрат виробника приладів становить: 

ТС = 300 + 3Q + 0,02 Q
2
, де ТС - сукупні витрати в доларах, а Q - 

кількість вироблених приладів. Якими будуть функції АТС, АVС та МС? 

6.14. У короткостроковому періоді фірма виробляє 500 од. продукції. Середні 

змінні витрати дорівнюють 2 грн., а середні постійні – 0,5 грн. Чому 

дорівнюють валові витрати даної фірми? 

6.15. Постійні витрати фірми становлять 60 грн., а змінні надані в таблиці. 

Заповніть таблицю і виконайте наступні завдання: 

а) накресліть криві постійних, змінних і сукупних витрат і поясніть, яким 

чином закон спадної віддачі впливає на форму кривих змінних та 

сукупних витрат; 

б) накресліть криві АFС, АVС, АТС i МС, поясніть спосіб обчислення i 

форму кожної з чотирьох кривих, а також характер їх взаємодії, зокрема, 

поясніть без матeматичних формул, чому крива МС перетинає криві АVС 

i АТС в точках їх мінімуму. 
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Q FС VС ТС АFС АVС АТС МС 

0  0      

1  45      

2  85      

3  120      

4  150      

5  185      

б  225      

7  270      

8  325      

9  390      

10  465      

 

в) поясніть, як зміниться положення кожної з цих чотирьох кривих, якщо 

FС зросте до 100 грн.; якщо сума змінних витрат буде на 10 грн. менше 

при кожному наданому обсязі виробництва. 

6.16. Залежність валових витрат  від обсягів виробництва у довгостроковому 

періоді наступна: 

 

Обсяг виробництва 0 10 20 30 40 50 60 

Валові витрати 0 100 140 170 220 300 420 

 

На основі аналізу середніх і граничних витрат визначить оптимальний 

розмір фірми. Якщо фірма виробляє 50 од. продукції, чи варто їй 

змінювати обсяг виробництва? Виконайте завдання графічно й покажіть, 

за яких обсягів фірма буде мати  економію від масштабу виробництва, а 

за яких – збитки. 

6.17. За даними таблиці визначте валовий дохід та прибуток підприємства за 

ціною: а) 10 грн.; б) 7 грн.  

 

Обсяг 

виробництва 

(одиниць) 

Загальні 

витрати 

(грн.) 

Ціна = 10 грн. Ціна = 7 грн. 

Валовий  

дохід 

Валовий 

прибуток 

Валовий 

дохід 

Валовий 

прибуток 

0 100     

10 145     

20 180     

30 245     

40 320     

50 400     

60 590     

70 750     

 

За якою ціною підприємство буде максимізувати прибутки, а за якою 
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мінімізувати збитки? Визначте, який при цьому може бути одержаний 

максимальний прибуток або мінімальні збитки. Накресліть графіки 

загальних витрат і валового доходу. Вкажіть обсяги виробництва, які 

дають максимум прибутку або мінімум збитків. 

6.18. Поясніть, при якому рівні цін фірма, витрати якої зображені на графіку, 

не буде продовжувати виробництво? 

  

                                         МС         АТС 

Р 

                                                     AVC 

Р4 

Р3 

Р2 

Р1 

 

                                                                                      Q 

 

6.19. За наведеними даними обчисліть ринкову ціну, сукупні, змінні та середні 

витрати і визначте, що має робити фірма – збільшити або зменшити 

випуск продукції, чи закритися? 

 

P Q TR TC FC VC ATC AVC MC 

 1000 5000  1500   5,5 5,0 

 

6.20. Оберіть правильну відповідь: 

1) Поняття "абсолютно конкурентна фірма" припускає, що: 

а) це фірма, яка використовує тільки методи легальної конкуренції у 

боротьбі зі своїми конкурентами; 

б) це фірма, яка не впливає на формування ринкової ціни; 

в) це фірма, яка використовує будь-які форми конкуренції для захвату 

ринку; 

г) це фірма, яка домагається встановлення бажаної ціни у конкурентній 

боротьбі. 

2) Якщо фірма, яка діє на досконало конкурентному ринку, скорочує 

пропозицію своєї продукції, то це: 

а) призведе до зниження ринкової ціни продукту; 

б) не чинить ніякого впливу на ринок; 

в) призведе до зростання ринкової ціни продукту; 

г) скоротить пропозицію і підніме ринкову ціну продукту. 

6.21. При якому обсязі виробництва і якій ціні фірма-монополіст буде 

максимізувати прибуток? Дайте відповідь на це запитання, використайте 

при цьому метод порівняння валових витрат з валовим доходом. Знайдіть 

максимально можливий прибуток. Зробіть завдання графічно. 
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Ціна Обсяг попиту Валові витрати 

10 100 1500 

9 200 1800 

8 300 2000 

7 400 2100 

6 500 2350 

5 600 2650 

4 700 3000 

 

Чому монополіст не може поставити будь-яку ціну і виробляти будь-яку 

кількість товару, що йому заманеться. 

6.22. Фірма-монополіст має такі показники: 

 

Ціна реалізації, 

тис. грн. 

Обсяг реалізації, 

шт. 

Валові витрати, 

тис. грн. 

400 40 17500 

375 50 19700 

350 70 22800 

325 95 26000 

300 105 28000 

 

Постійні витрати - 7500 тис. грн. Знайдіть за допомогою методів 

співставлення граничних показників найбільш вигідну для фірми ціну, 

обсяг виробництва. Завдання виконайте графічно. 

6.23. Нехай для виробництва товарів фірма використовує працю і капітал. 

Продукція реалізується на ринку досконалої конкуренції за ціною 0,5 грн. 

за одиницю. Ціна праці – 2 грн., капіталу – 3 грн. 

 

Кількість 

одиниць праці 

Сукупний про-

дукт праці 

Кількість 

одиниць капіталу 

Сукупний про-

дукт капіталу 

1 10 1 21 

2 18 2 39 

3 24 3 54 

4 29 4 66 

5 33 5 75 

6 36 6 81 

7 38 7 84 

 

Яким буде співвідношення праці і капіталу, що забезпечить найменші 

витрати при виробництві 64 одиниць продукції? Яке співвідношення 

праці і капіталу забезпечить максимальний прибуток фірми? Якщо фірма 

застосовує таке співвідношення праці і капіталу, що забезпечує їй 

максимальний прибуток, то чи гарантує це співвідношення одночасно 

мінімальні витрати? 
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ТЕМА 7. Ринки факторів виробництва 

 

Попит на економічні ресурси та їх пропозиція. Правило використання 

ресурсів. 

Специфіка ринку праці. Гранична продуктивність праці і рівень 

заробітної плати. Моделі ринку праці. 

Ринок капіталу. Поняття дисконтованої вартості. Оптимальний рівень 

інвестування. 

Особливості ринку землі. Еластичність пропозиції землі. Рентні 

відносини та ціна землі. 

 

Література 
 

1. Грантовська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний 

посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2004, с.123-136, 246-258, 301-314. 

2. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – 

Киров: АСА, 2004, с. 230-277.  

3. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. 

В 2-х томах, пер. с англ.-М.: - І992. - Т.2, с.142-187. 

4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма, 1996, с. 293-369. 

5. Приходченко Т.А. Микроэкономика. Учебно-методическое пособие 

для самостоятельного изучения дисциплин - К.: Изд-во Европейского унив-та, 

2004, с. 144-154. 

6. Экономическая теория (политэкономия). Учебник. / Под ред. 

Видяпина В., Журавлевой Г.- М.: ПРОМО-Медиа, 2004, с. 254-289. 

 

Контрольні завдання 

 

7.1.   У чому різниця між зміною попиту на ресурс і зміною кількості ресурсу, 

на який пред’являється попит? Які конкретні чинники можуть викликати 

зміну попиту на ресурс? Зміну кількості ресурсу, на який пред’являється 

попит? 

7.2.   Які особливості формування цін на ресурси? Чим різняться чинники, що 

визначають попит на ресурси, від чинників, що визначають попит на 

продукт? Поясніть, як ви розумієте значення твердження, що попит на 

ресурс – похідний попиту на продукт. Чому криві попиту на ресурс, як 

правило, спадні? 

7.3.    Попит на ресурси залежить від: 

а) ціни продукту, який вироблено за допомогою певного ресурсу; 

б) ціни ресурсів-замінників; 

в) ціни певного ресурсу; 

г) все перелічене – правильне.  

7.4.    Граничний продукт фактора виробництва в грошовому виразі дорівнює: 

а) ціні одиниці продукту, що продана останньою; 

б) зміні загального розміру виручки при використанні додаткової одиниці 
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виробничого фактору;  

в) зміні обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці 

виробничого фактору. 

7.5.  Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за 

ціною 2 грн. за одиницю і купує ресурс за ціною 10 грн., то чому 

дорівнює грошове вираження граничного продукту ресурсу? 

7.6.    Припустимо, що фірма купує ресурс за ціною 100 грн., продає продукцію 

за ціною 5 грн. Визначте, яку кількість ресурсів їй вигідно 

використовувати при наступних умовах: 

 

Кількість ресурсу  1 2 3 4 5 6 

Обсяг виробництва 40 70 95 115 130 140 

 

7.7.   Фірмі вигідно збільшувати використання ресурсу до тих пір, поки: 

а) ціна ресурсу нижче граничного доходу від нього; 

б) ціна ресурсу дорівнює середньому доходу від нього; 

в) граничний дохід ресурсу дорівнює ціні; 

г) середній дохід ресурсу дорівнює ціні. 

7.8.  Фірма-монополіст закуповує ресурс за ціною 100 грн. Визначить, яку 

кількість даного ресурсу фірмі вигідно використовувати при наступній 

залежності попиту на продукцію від ціни: 

 

Ціна продукції 10 9 8 7 6 5 

Обсяг попиту 20 42 65 85 100 110 

Кількість ресурсу 1 2 3 4 5 6 

 

7.9. Хто є суб'єктом попиту та пропозиції на ринку праці досконалої 

конкуренції? Розгляньте графік на малюнку та дайте відповіді на наступні 

питання: крива виражає ринкову чи галузеву пропозицію праці? Чому 

крива має позитивний нахил? Яке економічне пояснення можна дати  

зсуву кривої пропозиції праці з точки К у точку С? 

 

Заробітна                                                      SL 

плата(W) 

                   30                                              C 

 

 

 

                   10                              K 

 
                                                                       Кількість праці (L) 

                       0                          6            10 

 

7.10.  За наведеними даними обчисліть кількість робітників, яких найме фірма, 

якщо вона реалізує продукцію на конкурентному ринку за ціною 2 грн. і 
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виплачує заробітну плату у розмірі 12 грн.: 

 

Кількість робітників 0 1 2 3 4 5 6 7 

Сукупний продукт праці 0 12 22 28 33 37 40 42 

 

7.11. Конкурентна фірма продає продукцію по ціні 10 грн. і наймає робітників, 

яким сплачує заробітну плату у розмірі 150 грн. Визначте, яка кількість 

робітників для фірми є оптимальною, якщо продуктивність праці 

робітників така: 

 

Кількість робітників 1 2 3 4 5 6 

Обсяг випуску /одиниць/ 20 42 65 85 100 112 

 

7.12   Гранична продуктивність праці за виручкою (MRPL) становить:  

а) MPL / МС; 

б) МС / MPL; 

в) W   MPL ; 

г) MR   MPL ;  

7.13.  Фірма наймає оптимальну кількість робочої сили, коли: 

а) W = Р   MPL ; 

б) W = МRСL; 

в) МС = MRPL ; 

г) МС = MPL ; 

7.14. Припустимо, що конкурентний ринок праці продавців знаходиться в 

рівновазі. При цьому зайнято 100 тис. чоловік. Середня заробітна плата 

100 гр. од. Внаслідок деяких причин попит на працю продавців 

збільшився на 10%. Що відбудеться з розміром заробітної плати та 

чисельністю зайнятих? Виконайте завдання графічно. 

7.15.  Сукупний фізичний продукт для 3-х одиниць праці - 32, для 4-х -40. Ціна 

продукту - 8 дол. Яку максимальну зарплату здатна сплачувати фірма за 

4-ту одиницю праці в умовах досконалої конкуренції? 

7.16.  Що є граничним доходом праці? 

а) граничний продукт, помножений на ставку зарплати; 

б) середній продукт, помножений на ставку зарплати; 

в) граничний продукт, помножений на ціну виробленого продукту; 

г) середній продукт, помножений на ціну виробленого продукту. 

7.17.  Поясніть, як формується ринкова ставка позичкового проценту в умовах 

досконалої конкуренції. 

7.18.  Очікувана норма прибутку від інвестицій - 7%, ринкова ставка відсотка – 

12%, щорічний темп інфляції - 7%. Чи буде здійснено даний проект 

інвестицій (з точки зору раціональної економічної поведінки)? 

7.19. Фірма у короткостроковому періоді інвестує кошти у виробництво. 

Визначить розміри вигідних інвестицій при умові, що ставка позичкового 

відсотка дорівнює 12%. 
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Величина інвестицій 100 200 300 400 500 

Прибуток від інвестицій 50 90 125 140 150 

  

7.20. Визначте ефективний варіант інвестицій, якщо за першим варіантом 

прибуток складає 300 тис. грн.: 150 тис. грн. у цей рік і 150 - через рік; за 

другим варіантом прибуток складає 350 тис. грн. : 50 тис. грн. у цей рік і 

по 150 тис. в наступні 2 роки при ставці 5%. 

7.21. Оцініть вигоду придбання фірмою нового верстату, якщо він коштує 16 

тис. грн. і приносить 4 тис. грн. щорічного доходу протягом 4 років. По 

закінченні цього терміну верстат можна продати за 8 тис. грн., норма 

відсотку – 10 % річних. Чи буде вигідним це придбання за умов 12% 

річних; 18% річних? 

7.22. Студент має 100 грн. і вирішує - зберегти їх чи витратити. Якщо він 

покладе їх у банк, то через рік отримає 112 грн. Інфляція складає 14% в 

рік. Визначте номінальну і реальну ставку відсотка. Яким має бути 

раціональний вибір студента? Яким чином вплинуло на вибір студента 

зниження темпів інфляції до 10% при незмінній номінальній ставці 

відсотка? 

7.23. Припустимо, що Вам пообіцяли сплатити 10 тис. грн. через 3 роки. Коли 

ставка позичкового відсотка, яку Ви можете отримати, складає 12%. 

Підрахуйте поточну вартість цих 10 тис. грн. 

7.24. Якщо загальний обсяг інвестицій фірми складав 200 тис. дол., амортизація 

також 200 тис. дол., то чому дорівнюють чисті інвестиції? 

7.25. Чи правильне твердження: “Земля, її ресурси, а також нерухомість 

приносять їх власникам диференційну ренту тому, що пропозиція цих 

факторів виробництва нееластична”? 

7.26. На графіку зображені криві попиту і пропозиції землі, рівень земельної 

ренти. Поясніть, чому крива пропозиції землі має вид вертикальної 

прямої? Як зміниться пропозиція землі і рента, якщо попит на землю а) 

зросте, б) зменшиться? Покажіть на графіку. 

                                                        

Земельна                                     S  

рента 
 

               Р 

 

                                                             D 
        Земельна площа  

       

7.27. Середньорічна земельна рента з ділянки землі становить 250 гр. од. Ставка 

позичкового відсотка – 12%. Визначить ціну даної земельної ділянки. Як 

зміниться ціна землі, якщо: а) рента зменшиться до 200 гр. од.; б) ставка 

позичкового відсотка знизиться до 10%;. в) рента збільшиться до 300 гр. 

од. 
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ТЕМА 8. Національна економіка: структура, результати та їх 

вимірювання. Державне регулювання економіки 

 

Національна економіка країни як взаємопов'язаний комплекс галузей. 

Структура народного господарства, основні пропорції, їх зміна під впливом 

НТП. 

Цілі макроекономіки. Основні макроекономічні показники: валовий 

національний продукт, валовий внутрішній продукт, чистий національний 

продукт, національний дохід. Методи обчислювання ВНП. 

ВВП і чистий економічний добробут. 

Сутність державного регулювання економіки. Теоретичні концепції 

державного регулювання національного виробництва. Еволюція і сучасні 

тенденції державного регулювання економіки. 

 

Література 

 

1. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – 

Киров: “АСА”, 2004, с. 277-304, 358-379. 

2. Мочерный С., Симоненко В., Секретарюк В. Устенко А. 

Экономическая теория. – К.: Знання, 2003, с. 382-399. 

3. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., 

Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 2000, с. 136-147, 366-390. 

4. Экономика / Под ред. Булатова А. - М.:  Издательство БЕК, 1995, с. 

201-213. 

5. Экономическая теория / Под ред. Базылева Н., Гурко С. – Мн.: 

Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001, с. 372-412. 

6. Экономическая теория / Под ред. Камаева В. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000, с. 256-274, 440-481. 

 

Контрольні завдання 
 

8.1. Дайте оцінку структурі національної економіки України на сучасному 

етапі розвитку. Які чинники впливають на структурні зрушення 

економіки? 

8.2. Дайте визначення ВВП, ВНП. Що спільного і які відмінності існують між 

цими показниками? 

8.4. Припустимо, що ВВП дорівнює 5000 млрд. дол. Мешканці країни 

одержують у якості доходів від факторів виробництва, що знаходяться за 

границею, платежі в розмірі 150 млрд. дол. Іноземці одержують із цієї 

країни платежі в розмірі 90 млрд. дол. Розрахуйте величину ВНП. 

8.5. Як зросте ВНП в результаті наступних колективних дій: Олексій зрубав 

дерево і продав його Василю за 10 гривень. Василь зробив дошки і продав 

їх Григорію за 25 гривень. Григорій зробив книжкові полиці і продав їх за 

100 гривень? 

8.6. Визначить внесок фірм у ВНП в результаті наступних спільних дій: 
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- сільськогосподарське підприємство виростило пшеницю, витратив на 

насіння 100 грн.; 

- пшеницю за 600 грн. було продано борошномельному заводу, який 

виробив борошно і продав його пекарні за 1000 грн.; 

- пекарня, витратив усе борошно на хліб і булки, продала хлібобулочні 

вироби магазинам за 1500 грн.; 

- хлібні магазини реалізували продукцію і отримали виручку в розмірі 

2000 грн. 

8.7. Сукупний суспільний продукт 992,1 млрд. дол., в тому числі засоби 

виробництва 644,4 млрд. дол. Матеріальні витрати 460,5 млрд. дол., фонд 

амортизації 27 млрд. дол. Визначить вартість предметів споживання, 

величину кінцевого продукту. 

8.8. Які методи розрахунку ВНП вам відомі? 

8.9. Що з переліченого включається у ВНП: 

а) послуги домашньої господарки; 

б) покупка у сусіда автомобіля, що був у експлуатації; 

в) покупка у брокера нових акцій; 

г) вартість нового підручника у книгарні? 

8.10. Що з переліченого не враховують при вимірюванні ВНП за сумою 

витрат: 

а) чистий експорт; 

б) трансфертні платежі; 

в) державні закупівлі; 

г) індивідуальні податки; 

д) дивіденди. 

8.11. Які з перелічених показників включає у себе ВВП, що підраховується за 

доходами? 

а) заробітну плату, заощадження та інвестиції; 

б) заощадження, відсотки по вкладах і ренту; 

в) споживчі витрати, податки та амортизацію; 

г) державні закупівлі, ренту або орендну плату і податки. 

8.12. Поясніть, яка з перелічених агрегатних величин не використовується при 

визначенні обсягу національного доходу: 

а) прибуток корпорацій; 

б) державні трансфертні платежі; 

в) відсотки, що сплачуються підприємцями за позичковий капітал; 

г) рентний дохід; 

д) заробітна плата. 

8.13. Оберіть правильну відповідь. Якщо з національного доходу відняти 

податки на прибуток корпорацій, нерозподілений прибуток та внески на 

соціальне страхування, потім додати чисті трансфертні платежі, то 

одержана сума – це: 

а) особистий дохід; 

б) амортизація; 

в) валовий національний продукт; 
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г) дохід в особистому розпорядженні. 

8.14. Яка різниця між валовими і чистими інвестиціями? 

8.15. Використовуючи наведені дані, визначте ВНП за витратами та доходами: 

 

Найменування рахунків Млрд. 

гр. од. 
Найменування рахунків Млрд. 

гр. од 

Особисті споживчі 

витрати 

250 Валові внутрішні 

інвестиції 

70 

Непрямі податки на бізнес 18 Доходи від власності 25 

Експорт товарів та послуг  16 Амортизація 15 

Державні закупівлі 60 Рентні платежі 31 

Відсотки 12 Прибуток корпорацій 75 

Заробітна плата 200 Імпорт товарів та послуг 20 

 

8.16. Розрахуйте ВНП по доходам і по витратам, а також ЧНП, НД, особистий 

доход, доход після сплати податків. 

 

Найменування рахунків 

 

Млрд. 

гр. од. 
Найменування рахунків Млрд. 

гр. од 

Заробітна плата 201 Експорт 15 

Трансфертні платежі 12 Дивіденди 16 

Рентні платежі 9 Державні закупівлі 72 

Нерозподілений прибуток 

корпорацій 

21 Відрахування у фонди 

пенсійного забезпечення 

15 

Індивідуальні податки 26 Імпорт 17 

Відрахування у фонди 

страхування 

30  Відрахування у фонд 

допомоги безробітним 

15 

Відсотки 13 Амортизація 7 

Особисті споживчі 

витрати 

245 Чисті приватні внутрішні 

інвестиції 

13 

Податок на прибуток 

корпорацій 

19 Доход від індивідуальної 

власності 

31 

Непрямі податки на бізнес 18   

 

8.17. Чи враховуються трансфертні платежі у ВНП? Чому? 

8.18. Як отримати показники ЧНП, НД? 

8.19. Припустимо, що ВНП дорівнює 5000 гр. од., витрати на споживання – 

3200 гр. од., державні закупівлі товарів і послуг – 900 гр. од., чистий 

експорт – 80 гр. од., чистий експорт дорівнює 80 гр. од. Визначити: 

а) величину чистого національного продукту при умові, що  сума 

амортизації дорівнює 150 гр. од.; 

б) величину інвестицій; 

в) обсяг імпорту при умові, що експорт дорівнює 350 гр. од. 



 36 

8.20. ВВП країни становив 2256 трлн. руб. Склад його вартості такий: 

споживчі витрати - 47%, інвестиції - 20%,  державні закупівлі товарів і 

послуг - 19%. Розрахуйте, яка сума ВВП  країни йде на чистий експорт. 

Чи може чистий експорт бути від’ємною величиною? 

8.21. Припустимо, що залежність видатків споживачів (С) та інвестицій (І) від 

величини ВНП (Y)  виражається   у  наступних  рівняннях:  С =  8 + 0,6Y; 

І = 0,1Y. За оцінками спеціалістів урядові витрати на закупівлю нових 

товарів і послуг в наступному році повинні скласти 50 млрд. гр. од., а 

чистий експорт – 5 млрд. гр. од. Розрахуйте очікуваний у наступному 

році обсяг ВНП. 

8.22. Поясніть, яка проблема виникає при зрівнянні ринкових вартостей різних 

обсягів виробництва на протязі певних відрізків часу? Яким чином можна 

розв’язати цю проблему? 

8.23. Що таке номінальний і реальний ВНП? 

8.24. Чи правильно, що дефлятор і індекс споживчих цін – одне і теж, тому що 

через ці показники розраховується реальний ВВП? 

8.25. Чому дорівнює дефлятор ВНП? 

а) відношення номінального ВВП до реального; 

б) відношення реального ВВП до номінального; 

в) відношення вартості споживчого кошика даного року до вартості 

споживчого кошика базового року; 

г) сумі індексів цін виробленої продукції даного року. 

8.26. У таблиці наведені дані, що характеризують величину номінального ВНП 

країни за три роки (млрд. дол.): 

 

Рік Номінальний ВНП Індекс цін, % Реальний ВНП 

1 3700 92  

2 4100 100  

3 4830 115  

 

Який рік є базовим? Розрахуйте реальний ВНП для кожного року і 

вкажіть, коли ви використали дефлятор, а коли інфлятор ВНП.  

8.27. Економіка країни у динаміці має наступні показники: 

 

Роки Номінальний 

ВНП, млрд. гр. од. 

Індекс цін, % до 

попереднього року 

Реальний ВНП, 

млрд. гр. од. 

2000 171,5 988,4  

2001 610,7 407,9  

2002 1630 278,3  

2003 2256 145,5  

2004 2668 117,9  

 

Розрахуйте реальний ВНП по кожному року. Одержані дані занесіть у 

таблицю. 
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8.28. Заповніть таблицю: 

 

Рік Номінальний ВНП Реальний ВНП Дефлятор ВНП 

1 3910 3600  

2  3800 115 

3 4800  120 

 

8.29. Власнику автомобілю в минулому році запропонували продати його 

автомобіль за 25 тис. грн. Він відмовився. Але в цьому році йому 

запропонували за автомобіль вже 28 тис. грн., і він його продав. Чи 

доцільно вчинив власник автомобілю, змінивши своє рішення, якщо 

врахувати, що рівень цін за рік, що минув, виріс на 20%? 

8.30. Наведено приклади певних видів діяльності: а) робота домогосподарки 

(приготування їжі, прибирання квартири тощо); б) виховання дітей у 

своєї родині; в) виробництво й продаж наркотиків; г) вирощування 

помідорів на дачній ділянці для домашнього споживання; д) утримання 

підпільного притону під виглядом надання ескортних послуг. Дайте 

відповідь на наступні питання: 

а) як відбиваються в показнику ВНП перелічені види діяльності? 

б) зменшують чи збільшують перелічені види діяльності чистий 

економічний добробут? 

в) чи дійсно показник ВНП є точним вимірювачем  добробуту країни? 

8.31. Проаналізуйте цілі макроекономіки (ВНП, зайнятість, стабільний рівень 

цін, тощо). Як Ви вважаєте, чи може держава досягнути перелічених 

цілей одночасно? 

8.32. Чи існує проблема несумісності цілей макроекономіки? У чому вона  

полягає? Наведіть приклади. 

8.33. Чи згодні ви з думкою неоконсерваторів: ніякий уряд не може бути 

мудрішим за ринок і тому спроби “скоректувати” його (у тому числі в 

області ефективного попиту) не тільки марні, але й шкідливі для 

нормальної господарської діяльності? 

8.34. Розгляньте необхідність, цілі та інструменти державного регулювання 

економіки. 

8.35. Які чинники, на Вашу думку, обумовлюють посилення й ослаблення ролі 

держави в економіці на різних етапах ринкового розвитку? 

8.36. Охарактеризуйте основні концептуальні моделі державного регулювання 

економіки. Що вони мають спільного і чим відрізняються? 

8.37. Яким інструментам державного регулювання надають перевагу 

представники кейнсіанської концепції, представники монетаризму, 

представники теорії раціональних очікувань?  

8.38. Які обставини обумовили кризу кейнсіанства у середині 70-х рр. ХХ ст.? 

До чого вона призвела? 
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ТЕМА 9. Циклічні коливання економіки. Макроекономічна рівновага. 

Економічне зростання 

 

Циклічні коливання економіки. Класифікація циклів. Середні економічні 

цикли. Фази циклу.  

Довгі хвилі в економіці та їх вплив на структуру суспільного 

виробництва. 

Макроекономічна рівновага, її основні характеристики. Сукупний попит 

та сукупна пропозиція в рівноважній економіці. Неокласична, марксистська, 

кейнсіанська теорії рівноважної економіки. 

Економічне зростання: сутність, типи, показники та фактори. Державне 

регулювання економічного зростання. 

 

Література 
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Киров: “АСА”, 2004, с. 414-437, 606-649. 

2. Мочерний С. В. Політична економія: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 

2002, с. 526-555. 

3. Мочерный С., Симоненко В., Секретарюк В. Устенко А. 

Экономическая теория. – К.: Знання, 2003, с. 425-450. 

4. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., 

Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с.391-404, 419-436. 

5. Экономика / Под ред. Булатова А. - М.: БЕК, 1995, с. 214-231. 

6. Экономическая теория / Под ред. Камаева В. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004, с. 283-307. 

 

Контрольні завдання 

 

9.1. Чому циклічність розглядається як загальна закономірність розвитку 

ринкової економіки? Чи можна досягнути плавного, нециклічного 

характеру економічного розвитку? 

9.2. Дайте стислу характеристику основним типам циклів: малим, середнім, 

довгим. 

9.3. Порівняйте матеріальну основу середніх та малих циклів і зробіть 

висновок щодо специфіки кожного з них. 

9.4. Який існує взаємозв’язок технологічних циклів з оновленням 

господарського механізму і періодизацією формаційного розвитку 

суспільства? 

9.5. Які з перелічених факторів не можна віднести до умов циклічного 

розвитку економіки: 

а) динаміка активності у будівництві; 

б) періодичне оновлення капіталу; 

в) обмеженість ресурсів макросистеми; 

г) масове оновлення виробничих запасів.  
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9.6. Дайте аналіз основних поглядів вчених щодо причин економічних криз.  

9.7. Як ви вважаєте, чому існує так багато теорій, що пояснюють причини 

циклічної динаміки ринкової економіки? Чи існує поміж цих теорій така, 

яка краще всього пояснює причини і характер економічного циклу? 

9.8. Назвіть фази економічного циклу. Поясніть, як кожна з фаз циклу 

впливає на економіку. Чому економісти так впевнені у тому, що 

економічні цикли – це механізм розвитку ринкової економіки? 

9.9. Чим сучасні цикли відрізняються від промислових циклів класичного 

типу? Які фактори проявилися особливо помітно після другої світової 

війни? Яким чином вони модифікують сучасний цикл? 

9.10. Яка роль в системі економічного відтворення належить фазі економічної 

кризи? 

9.11. Яке з перелічених явищ не відповідає періоду економічного спаду: 

а) зниження інвестицій в обладнання з тривалим строком служби; 

б) більш низькій попит на працю; 

в) скорочення податкових надходжень; 

г) зменшення допомоги по безробіттю; 

д) зниження прибутків корпорацій. 

9.12. Покажіть динаміку основних економічних показників у різних фазах 

ділового циклу (використовуйте позначки  ,, ). 

 

Показники Нижня 

точка спаду 

Пожвавлення Пік ділової 

активності 

Спад 

Інфляція     

Безробіття     

Торговельний 

баланс 

    

Економічне 

зростання 

    

Інвестиції     

Норма відсотка     

 

9.13. Які цілі і методи антициклічного регулювання економіки? 

9.14. Як зміниться крива сукупної пропозиції у наступних випадках: 

а) природні катаклізми призвели до втрати 30% потужностей добувної 

промисловості; 

б) відбулися зміни у шкалі цінностей робітників; вони віддають перевагу 

нормальному відпочинку, а не зростанню робочого часу при зростанні 

заробітної плати; 

в) у роки “Великої депресії” у США Рузвельт не вдався до збільшення 

бюджетного дефіциту, а скоротив державні видатки на суспільні роботи. 

9.15. Припустимо, що параметри сукупного попиту і пропозиції в економіці 

країни мають такі значення: 
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Реальний обсяг 

національного 

виробництва, на який є 

попит (млрд. грн.) 

Рівень цін 

(індекс цін) 

Реальний обсяг національного 

виробництва, що 

запропоновано для продажу 

(млрд. грн.) 

200 600 800 

400 500 800 

600 400 600 

800 300 400 

800 300 200 

 

Побудуйте на основі цих даних графік сукупного попиту і сукупної 

пропозиції. Яким буде рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг 

національного виробництва? Чи співпаде рівноважний реальний обсяг 

національного виробництва з реальним обсягом національного 

виробництва за повної зайнятості? Поясніть, чому крива сукупного 

попиту має спадну траєкторію? Чому рівень цін, приміром 300, не є 

рівноважним для такої економіки? 

9.16. Що означає економічне зростання? Які відмінності є між економічним 

зростанням і економічним розвитком? Яке значення має економічне 

зростання? 

9.17. Охарактеризуйте основні чинники економічного зростання. Покажіть за 

допомогою кривої виробничих можливостей вплив на економічне 

зростання чинників попиту і чинників пропозиції. 

9.18. Які з наступних тверджень правильні, а які – ні? 

а) економічне зростання – це збільшення номінального обсягу ВНП за 

певний період часу; 

б) чим більша частка ВНП в умовах повної зайнятості спрямовується на 

інвестиції, тим вище темп зростання ВНП; 

в) економічний потенціал країни зростає, коли крива виробничих 

можливостей зсувається вліво; 

г) економічне зростання згладжує протиріччя між безмежними потребами 

і обмеженими ресурсами. 

9.19. У 60-х  та на початку 70-х років велику роль відігравав рух проти 

економічного зростання. При цьому стверджувалося, що економічне 

зростання шкідливе. Дайте оцінку такої точки зору. Чому, на Вашу 

думку, цей рух зійшов нанівець? 

9.20. Якими показниками вимірюється економічне зростання? 

9.21. Яке співвідношення виражає темпи економічного зростання: 

а) зміна ВНП по відношенню до ВНП попереднього року, 

б) ВНП поточного року по відношенню до ВНП попереднього року, 

в) зміна валової вартості продукції по відношенню до суспільного 

продукту попереднього року, 

г) ВНП попереднього року по відношенню до ВНП поточного року. 

9.22. Визначити темпи економічного зростання по роках. Як можна 

охарактеризувати динаміку економіки? 
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Рік 1 2 3 4 

Номінальний ВНП, млрд. дол. 400 520 598 756 

Річні індекси цін, % 100 125 140 130 

 

9.23. У народному господарстві ВНП зріс з 120 до 132 млрд. гр. од., тоді як 

ціни зросли на 4%. Скільки відсотків становить реальне економічне 

зростання? Поясніть зміни, що відбулися. 

9.24. В 2004 р. ВНП у ринкових цінах дорівнював 2847 млрд. гр. од., а в 2005 р. 

– 2949 млрд. гр. од. У той же час ВНП в 2004 р. у цінах 2000 р. (базовий 

рік) становив 1581 млрд. гр. од., а в 2005 р. – 1618 млрд. Визначить 

наступні величини: 

 

Номінальне зростання Реальне зростання 

В млрд. гр. од. Темп зростання, 

% 

В млрд. гр. од. Темп зростання, 

% 

    

 

9.25. Реальний ВНП становить 50 тис. гр. од. у першому році і 54,2 тис. гр. од. 

у другому році. Які темпи зростання ВНП? Припустимо, що за цей час 

населення зросло з 75 до 80 чоловік. Які темпи зростання ВНП на душу 

населення? 

9.26. Які існують типи економічного зростання і у чому полягає відмінність 

між ними? 

9.27. Яке з положень не характеризує екстенсивного типу економічного 

зростання? 

а) щоб збільшити обсяг продукції вдвічі, слід вдвічі більше використати 

сировини; 

б) щоб збільшити обсяг продукції вдвічі, слід вдвічі більше ввести в дію 

засобів виробництва; 

в) щоб збільшити обсяг продукції вдвічі, слід використати незмінну 

кількість засобів виробництва, але кращої якості. 

9.28. Розкрийте сутність інтенсивного типу економічного зростання, назвіть 

його форми. 

9.29. Які чинники розвитку економіки можна віднести до екстенсивних, а які - 

до інтенсивних: збільшення фондомісткості продукції; збільшення 

чисельності зайнятих; зменшення матеріаломісткості продукції; 

зростання продуктивності праці; збільшення кількості обладнання;  

удосконалення техніки; покращення якості матеріалів; зниження витрат 

палива; зростання капіталовкладень; удосконалення пропорцій 

відтворення. 

9.30. Що означає ефективність і якість економічного зростання? 

9.31. Як слід розуміти нову якість економічного зростання? 
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ТЕМА 10. Споживання, заощадження та інвестиції 

 

Дохід, споживання та заощадження, їх функціональна залежність. Закон 

Енгеля. Середня та гранична схильність до споживання і до заощадження. 

Заощадження та інвестиції. Валові та чисті інвестиції. Інвестиції і 

економічне зростання. Теорія і модель мультиплікатора.    

Інвестиційна політика держави. 

 

Література 

 

1. Курс экономической теории / под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – 

Киров: “АСА”, 2004, с. 305-339. 

2. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., 

Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с.405-418. 

3. Экономическая теория / Под ред. Базылева Н., Гурко С. – Мн.: 

Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001, с. 423-433. 

4. Экономическая теория / Под ред. Добрынина  А., Тарасевича Л. – СПб: 

Изд. «Интер Паблишинг», 1997, с. 265-287. 

5. Экономическая теория / Под ред. Камаева В. – М.: ВЛАДОС, 2000, с. 

287-291. 

 

Контрольні завдання 

 

10.1. Класична функція заощадження характеризує залежність між: 

а) заощадження і споживанням; 

б) заощадженням і банківською ставкою відсотка; 

в) заощадженням і доходом; 

г) заощадженнями і інвестиціями. 

10.2. Дано функцію споживання: С = 40 + 0,85Y. Яким буде обсяг 

заощаджень, якщо дохід домашніх господарств дорівнює 300 од.? 

10.3. У чому полягає сутність заощаджень, схильність до заощаджень та 

гранична схильність до заощаджень? 

10.4. Яка залежність існує між графіками споживання і заощадження? 

10.5. Яка відмінність між схильністю до споживання і граничної схильністю 

до споживання? 

10.6. Якою формулою виражається гранична схильність до споживання? 

а) ;/ YMMPM   

б) ;/ YSMPS   

в) ;/ YIMPI   

г) ./ YCMPC   

10.7. Припустимо, що 100 грн. доходу однієї людини, чия гранична 

схильність до споживання дорівнює 0,9, передається іншій людині, у 

якої вона дорівнює 0,8. Як зміниться сума споживчих видатків і 

заощаджень? 
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10.8. Наведені дані характеризують функцію споживання (у млрд. дол.): 

 

ВНП 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 

Споживчі 

витрати 

 

112 

 

126 

 

140 

 

154 

 

168 

 

182 

 

196 

 

210 

 

224 

 

238 

 

Визначити обсяг рівноважного ВНП за умови, що величина інвестицій 

дорівнює 60 млрд. дол., а урядові видатки = 0. 

10.9. Зобразіть графічно функціональну залежність споживання і 

заощадження. Розрахуйте величину заощадження при кожному рівні 

доходу, а також середню схильність до споживання, середню схильність 

до заощадження, граничну схильність до споживання, граничну 

схильність до заощадження. 

 

Доходи 15000 20000 25000 30000 

Споживання 16000 20000 23000 25000 

 

10.10. Які закономірності споживчої поведінки родин відображають закони 

Енгеля? Використовуючи їх, поясніть зміни споживчих витрат родин 

України наприкінці ХХ –на початку ХХІ ст. 

10.11. Визначте граничну схильність до споживання населення за наступних 

умов: національний доход збільшився з 890 млрд. до 1200 млрд. гр. од. 

Фонд нагромадження при цьому зріс з 220 до 300 млрд. гр. од. Що 

віддзеркалює цей показник? 

10.12. Припустимо, що в країні мешкає 1000 родин. Половина з них має 

граничну схильність до споживання = 0,5, друга половина = 0,75. Якщо 

доход зріс на 1000 гр. од., та його приріст припав на першу половину 

родин, то на скільки збільшаться сукупні витрати на споживання? А 

якщо весь приріст доходу припаде на другу половину родин? 

10.13. Обсяг споживчих витрат в країні залежить насамперед від: 

а) місця проживання споживача, 

б) темпу приросту пропозиції грошей, 

в) рівня національного доходу, 

г) рівня доходу, яким розпоряджаються. 

10.14. Що означає відрізок ОА на графіку, що зображує функцію споживання? 

Яким чином таке може бути? 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
п

о
ж

и
в
а
н

н
я
 

A 

0 

C 

Дохід, яким розпоряджаються 
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10.15. Чи правильне наступне твердження: “Погляд будь-якої людини на 

соціальну значимість заощаджень залежить від того, якої 

макроекономічної концепції вона додержується – кейнсіанської або 

класичної? Поясніть. 

10.16. Крива попиту на інвестиції зсувається (праворуч? ліворуч?), якщо: 

а) податки на прибуток знижуються; 

б) заробітна плата зросла на 15,6%, а ціни на сировину знизилися на 

8,75%; 

в) підприємства відчувають нестачу виробничих потужностей; 

г) нестійкий політичний курс уряду. 

10.17. Які з перелічених факторів впливають на інвестиційний попит? 

а) ставка відсотка; 

б) очікувана норма чистого прибутку; 

в) оптимізм або песимізм підприємців; 

г) усі перелічені фактори. 

10.18. Поясніть зв’язок між мультиплікатором і граничною схильністю до 

заощадження. Чому висока або низька гранична схильність до 

заощадження означає більшу або меншу величину мультиплікатора? 

10.19. Використовуючи модель мультиплікатора, розрахуйте максимально 

можливий приріст ВНП в наступному році, якщо ВНП базового року 

склав 480 млрд. гр. од., в економіку планується інвестувати 80 млрд. 

Гранична схильність до споживання при даному рівні ВНП складає 0,8. 

10.20. Яким повинен бути приріст інвестицій за умови, що гранична 

схильності до заощаджень = 0,4, щоб забезпечити зростання доходу н 

2000 грн., на 1000 грн.? 

10.21. Якщо в результаті падіння інвестицій на 6 млрд. дол. рівень ВНП 

знизився на 18 млрд. дол., то яка величина граничної схильності до 

споживання у даній економіці? 

10.22. Якщо споживачі з кожної одиниці додаткового доходу заощаджують 

25%, то чому дорівнює мультиплікатор? 

10.23. Якщо гранична схильність до споживання вдвічі більша за граничну 

схильність до заощадження, то яка величина мультиплікатора? 

10.24. Функція інвестицій визначається рівнянням: І = 40 + 0,4Y, а функція 

заощадження – рівнянням S = - 20 + 0,6Y, де Y – національний дохід. 

Визначить рівноважний національний дохід у даній країні. 

10.25. Якщо функція заощаджень визначається формулою  S = - 30 + 0,1Y (де 

Y – ВНП), а автономні інвестиції складають величину 125, то який буде 

рівноважний ВНП? 

10.26. Припустимо, що функція споживання має вигляд: С = 50 + 0,8Y, де Y – 

дохід). Припустимо також, що заплановані інвестиції (І) не залежать від 

доходу і дорівнюють 30; державні видатки (G) складають 10. 

Визначити: 

а) рівень рівноважного доходу (Y) для цієї економіки; 

б) яким буде рівень рівноважного доходу, якщо державні видатки 

зростуть і складуть  20? 
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в) яка у даній економіці величина мультиплікатора? 

10.27. Економіка характеризується наступними даними: Y = C + I + G + Xn; С 

= 200 + 0,8Yn (де Yn –  дохід в особистому розпорядженні); І = 150 + 

0,2Y;  G = 200; t = 0,2;  Xn = 150 – 0,1Y. Розрахуйте рівноважний рівень 

доходу, величину мультиплікатора автономних видатків. 

10.28. Економіка характеризується наступною системою рівнянь: 

С = 240+0,8(Y – T); I = 250; G = 350; T = 200. 

а) яка величина МРС у цієї економіки?  

б) розрахуйте рівноважний рівень доходу; 

в) розрахуйте обсяг надвиробництва при Y = 300. 

10.29. Економіка  характеризується  наступними  даними:  І = 2000 – 10000 r;  

C = 100 + 0,8Y; r = 15%. Визначити: а) обсяг інвестицій; б) рівноважний 

рівень національного виробництва; в) темп приросту рівноважного 

обсягу виробництва при скороченні відсоткової ставки до r = 11%. 

10.30. Припустимо, що інвестиційна функція задана рівнянням: І = 1000 – 30r, 

де r – реальна ставка відсотка. Номінальна ставка відсотка дорівнює 

10%, темп інфляції складає 2%. У такому разі обсяг інвестицій буде 

дорівнювати: 

а) 240;    б) 700;    в) 760;    г) 970. 

10.31. Припустимо, що І = 2000. Очікується, що інвестиції принесуть прибуток 

у розмірі 20% (величина прибутку скоректована з урахуванням 

інфляції). Чи вигідно інвестувати кошти, якщо номінальна відсоткова 

ставка 22,5%, а рівень інфляції 8%? 

10.32. Яка з двох складових частин сукупних витрат характеризується 

більшою нестабільністю: споживчі витрати або інвестиційні витрати? 

Аргументуйте відповідь. 

10.33. Держава за допомогою податків вилучила 30% доходів домашніх 

господарств. Чи означає це, що сукупні споживчі витрати домашніх 

господарств зменшилися на 30%. Що необхідно знати додатково, щоб 

визначити, як зміняться споживчі витрати? 

10.34. Національний дохід дорівнює 5000 гр. од., після інвестицій в розмірі 50 

гр. од. він став дорівнювати 5250 гр. од. Знайдіть мультиплікатор 

інвестицій, поясніть його дію. 

10.35. За рахунок державного бюджету було побудовано науковий центр. 

Витрати на його будівництво становили 25 млн. дол. Як змінився за 

інших рівних умов обсяг ВНП, якщо відомо, що гранична схильність до 

споживання становить 0,8? 
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ТЕМА 11. Безробіття та інфляція в системі макроекономічної рівноваги 

 

Поняття зайнятості населення. Повна і ефективна зайнятість. Безробіття. 

Види безробіття. Рівень безробіття.  

Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Державна 

політика в галузі зайнятості. 

Сутність інфляції. Причини інфляції. Показники інфляції. Інфляція 

попиту, інфляція витрат. Типи і види інфляції. Вплив інфляції на перерозподіл 

доходів та обсяг національного продукту. Взаємозв'язок інфляції та безробіття. 

Модель Філіпса. Дилема стабілізаційної політики. 

Інфляція в економіці України, її причини та наслідки. 

 

Література 

 

1. Гальчинський А., Єщенко П., Палкін Ю. Основи економічної теорії. – 

К.: Вища школа, 1995, с. 407-420. 

2. Курс экономической теории / под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – 

Киров: «АСА», 1994, с. 423-440. 

3. Мочерний С. Політична економія. – К.: Знання-Прес, 2002, с. 556-573. 

4. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., 

Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 436-448. 

5. Экономическая теория / под ред. В. Камаева. – М.: ВЛАДОС, с. 414-

436. 

 

Контрольні завдання 

 

11.1. Поясніть, що таке зайнятість як економічна категорія? Чим 

відрізняється повна і ефективна зайнятість? 

11.2. Економісти вважають, що повна зайнятість в країні досягається у тому 

випадку, коли: 

а) все населення країни працює; 
б) працюють всі, хто досягає працездатного віку; 
в) працюють всі, хто хоче працювати; 
г) кількість вільних робочих місць співпадає з кількістю безробітних. 

11.3. Чи може ринкова економіка нормально функціонувати, не маючи 

резервної армії праці? Чому? 

11.4. Як різні економічні школи пояснюють появу безробіття? 

11.5. Економіка досягла повної зайнятості при середньомісячної заробітній 

платі 500 гр. од. Профспілкам вдалося добитися підвищення заробітної 

плати на 10%. Використовуючи неокласичну концепцію зайнятості, 

поясніть, як зміниться ситуація на ринку праці в результаті дій 

профспілок. Проаналізуйте причини змін. Завдання виконайте графічно. 

11.6. Чи потрібно країні прагнути до повної ліквідації безробіття? Поясніть 

як позитивну, так і негативну відповідь. 

11.7. Як вимірюється рівень безробіття? 
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11.8. Припустимо, що в країні мешкає 100 млн. чоловік, з яких 15 млн. – діти 

до 16 років, 10 млн. – пенсіонери, безробітних – 6 млн. чоловік. Якій 

рівень безробіття у даній країні? 

11.9. Що таке природний рівень безробіття? Чому він не дорівнює нулю? 

11.10. Визначить фактичний і природній рівень безробіття, якщо відомо, що 

сукупна робоча сила складає 78 млн. чол., кількість офіційно 

зареєстрованих безробітних 6,24 млн. чол., у тому числі 75% з них 

лишилися без роботи внаслідок економічної кризи.  

11.11. Поясніть ймовірний вплив кожного з цих факторів на природний рівень 

безробіття: 

а) мінімальна заробітна плата зменшилася на 40%  щодо середньої 

ставки заробітної плати; 

б) допомога по безробіттю стала оподатковуватися; 

в) урядом значно урізав кошти для програм перекваліфікації для 

безробітних; 

г) внаслідок високого циклічного безробіття багато підлітків з 

національних меншин майже не отримували коштів на навчання за 

місцем роботи. 

11.12. Дайте стислу характеристику різних форм і видів безробіття. 

11.13. Розрахуйте циклічне безробіття за таких умов: чисельність робочої сили 

- 200 чол., чисельність зайнятих - 184 чол., природне безробіття = 4%. 

11.14. Чому дорівнює рівень фрикційного безробіття в умовах повної 

зайнятості? 

11.15. Фактичний ВВП дорівнює потенційному ВВП за наявності лише: 

а) циклічного та фрикційного безробіття; 
б) структурного безробіття; 
в) структурного і фрикційного безробіття; 
г) природного безробіття. 

11.16. Згідно з законом Оукена п'ятивідсоткове підвищення фактичного рівня 

безробіття над його природним рівнем означає, що відставання 

фактичного обсягу ВНП від потенційного становить: 

 а) 10%;     б) 12,5%;     в) 5%;     г) 5,5%. 

11.17. Використовуючи закон Оукена, визначте, чому дорівнює відставання 

фактичного рівня ВНП від потенційного, якщо фактичний рівень 

безробіття перевищує природній рівень на два відсотка. Обсяг 

фактичного ВНП становив 700 млрд. дол. 

11.18. Припустимо, що у даному році природній рівень безробіття складає 6%, 

а фактичний рівень – 9%. Визначить, який обсяг ВНП було втрачено 

через безробіття, якщо номінальний ВНП цього року дорівнював 500 

млрд. дол. 

11.19. Визначить фактичний рівень безробіття, якщо відомо, що номінальний 

ВНП складає 3712,5 млрд. дол., у той час як потенційний – 4125 млрд. 

дол. (природний рівень безробіття – 6%). 

11.20. Поясніть, у чому сутність інфляції. Які її причини? 

11.21. Чи завжди підвищення цін означає інфляцію? Наведіть приклади не 
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інфляційного зростання цін. 

11.22. Розрахуйте темпи інфляції для кожного року (за базовий приймайте 

попередній рік): 

 

Рік Індекс цін Темп інфляції, % 

1 100  

2 112  

3 123  

4 129  

 

11.23. У чому сутність “правила 70”? Чому це “правило 70”, а не “правило 

100”? Використовуючи дані із завдання 11.22, визначить кількість років, 

що необхідна для подвоєння цін. 

11.24. Поясніть різницю між інфляцією витрат та інфляцією попиту. Як би ви 

зобразили графічно інфляцію попиту та інфляцію витрат за допомогою 

кривої сукупного попиту і кривої сукупної пропозиції? У який бік  

зсуваються ці криві при різних типах інфляції? 

11.25. Який тип інфляції - попиту чи пропозиції - викликають події, вказані 

далі? 1) Різкий стрибок цін на нафту; 2) Значне зростання державних 

витрат, що спрямовані на воєнні потреби; 3) Автоматичне зростання 

заробітної плати, пов’язане із законом про прожитковий мінімум; 4)  
Раптове зменшення заощаджень у населення; 5) Значне зменшення 

податків на особисті доходи населення. Обґрунтуйте відповідь.  

11.26. І при інфляції попиту, і при інфляції витрат в країні спостерігається 

зростання загального рівня цін. Чи існує спосіб розмежування цих двох 

різновидів інфляції? Який тип інфляції, на ваш погляд, мав місце у 90-ті 

роки в Україні? 

11.27. При  розгортанні інфляції що чому передує: 1) зростання грошової маси 

передує зростанню цін? 2) зростання цін – зростанню грошової маси? 

11.28. Чому в економічній теорії підкреслюється інфляційна загроза, що 

пов’язана з будь-яким  способом фінансування дефіциту державного 

бюджету? 

11.29. У чому ви бачите конфлікт цілей при проведені антиінфляційної 

політики з метою стабілізації сукупного попиту? 

11.30. Сковзання вздовж кривій Філіпа означає альтернативний вибір між 

інфляцією та безробіттям. Чи можливо за допомогою цієї кривої 

показати одночасне зростання цін і безробіття? Як називається така 

ситуація в економіці? 

11.31. Розгляньте такі напрями антиінфляційної політики: високе безробіття; 

контроль над цінами і заробітною платою; політика доходів, що 

ґрунтується на податках. Для кожного виду перерахуйте переваги і 

недоліки. Який би напрямок політики ви обрали, якби президент захотів 

порадитися з вами? 
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ТЕМА 12. Фінансово-грошова система 

 

Фінанси: сутність, структура, функції. Фінансова система держави та 

принципи її побудови. 

Державний бюджет. Доходи і видатки державного бюджету. Дефіцит 

державного бюджету. Сучасні концептуальні підходи до збалансування 

бюджету. 

Фіскальна політика держави. Урядові витрати і податки. Крива Лафера. 

Грошовий ринок. Грошові агрегати  Рівновага на грошовому ринку. 

Норма відсотка. 

Банківська система та її структура. Створення банками грошей. 

Грошовий мультиплікатор. 

Грошово-кредитна політика держави.  

 

Література 
 

1. Курс экономической теории / под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – 

Киров: «АСА», 1994, с. 363-393, 407-422. 

2. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред. 

Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 464-481, 492-508. 

3. Экономическая теория / под ред. В. Камаева. – М.: ВЛАДОС, с. 299-

411. 
 

Контрольні завдання 

 

12.1. Дайте визначення економічної категорії „фінанси”. Назвіть складові 

елементи фінансової системи. 

12.2. Покажіть різницю між фінансами й грошовим обігом. 

12.3. Чому державні фінанси є головною ланкою фінансової системи? 

12.4. Охарактеризуйте сутність і складові державного бюджету. 

12.5. Охарактеризуйте основні риси та закономірності формування 

державного бюджету. 

12.6. Економіка країни характеризується наступним чином: фактичний доход 

(Y) = 4000 дол., гранична схильність до споживання (МРС) = 0,8. 

Рівноважний доход (Y
х
) = 4200 дол. Як повинні змінитися державні 

витрати для того, щоб економіка досягла рівноваги? 

12.7. Особистий прибутковий податок і податок на прибуток корпорацій 

несуть у собі основне фіскальне навантаження (тобто саме за рахунок 

цих податків формується основна частина надходжень до бюджету). 

Чому тоді наприкінці 80-х років, незважаючи на зростання бюджетних 

дефіцитів , уряди розвинутих країн проводили скорочення податкових 

ставок и знизили перелік доходів, що оподатковуються? 

12.8. Чому податкові системи більшості країн світу носять прогресивний 

характер? 

12.9. Кейнсіанці вважають, що фіскальна політика впливає: 
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а) на сукупну пропозицію; 

б) на сукупний попит; 

в) на а) та б); 

г) впливає лише на грошовий обіг. 

12.10. Що показує крива Лафера? Наскільки вона є практичною? Назвіть 

область її застосування. 

12.11. Яким чином можливість перекладання податкового тягаря акцизів з 

продавців на споживачів залежить від еластичності попиту на дані 

товари? 

12.12. Дайте визначення дефіциту бюджету як економічного явища. Чи можна 

говорити про те, що існування бюджетного дефіциту завжди  негативно 

впливає на економічний розвиток країни? Які існують способи покриття 

бюджетного дефіциту? 

12.13. Який вид бюджетного дефіциту напряму залежить від діяльності уряду 

в фіскальній області: структурний чи циклічний? Поясніть. 

12.14. В умовах економічної кризи існує дефіцит бюджету. Який спосіб його 

фінансування буде більш стимулюючим: створення нових грошей чи 

позики у населення? Чому? 

12.15. Як держава може використовувати фіскальну політику для збільшення 

зайнятості і стимулювання економічного зростання? 

12.16. Чому прихильники економіки пропозиції при проведенні стимулюючій 

політики в більший мірі, ніж прихильники теорії ефективного попиту 

орієнтуються на зниження податків? Як, з точки зору цих двох 

економічних шкіл, зниження податків вплине на бюджетний дефіцит? 

12.17. Припустимо, що уряд хоче скоротити податки, щоб стимулювати 

економіку у період спаду. Чи має значення те, які саме податки 

скоротити: з населення або з корпорацій? 

12.18. Розгляньте три можливі варіанти збалансування державного бюджету. 

Чим концепція функціональних фінансів принципово відрізняється від 

перших двох способів балансування? Який спосіб балансування 

державного бюджету, з вашої точки зору, є найбільш прийнятним? 

12.19. Що таке грошовий ринок? Які його функції? 

12.20. У чому полягає зміст попиту на гроші? Яка його структура і фактори, 

що визначають його параметри? 

12.21. Поняття “попит на гроші” означає: 

а) суму грошей, яку підприємці бажали би  використати для надання 

кредиту за даною відсотковою ставкою; 

б) суму грошей, яку населення бажало би витратити на купівлю товарів і 

сплату послуг; 

в) попит на гроші з боку активів; 

г) сукупність попиту на гроші для угод і попиту на гроші як на активи. 

12.22. Попит на гроші для угод залежіть від: 

а) відсоткової ставки комерційних банків; 

б) реального ВВП; 

в) кількості готівкових грошей поза банками; 
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г) швидкості обороту грошової одиниці. 

12.23. Якщо номінальний обсяг ВНП складає 4000 млрд. дол., а обсяг попиту 

на гроші для угод – 800 млрд. дол., то: 

а) попит на гроші з боку активів складає 3200 млрд. дол.; 

б) загальний попит на гроші складе 4800 млрд. дол.; 

в) у середньому кожен долар робить 5 оборотів на рік; 

г) необхідно збільшити обсяг пропозиції грошей. 

12.24. Припустимо, грошовий ринок перебуває спочатку в стані рівноваги, а 

потім пропозиція грошей збільшилися. Поясніть, як буде 

встановлюватися нова рівноважна ставка відсотка. Як впливатиме зміна 

відсоткової ставки на рівні виробництва, зайнятості і цін? 

12.25. Попит на гроші для угод складає 10% від номінального обсягу ВНП, 

пропозиція грошей – 500 гр. од. Попит на гроші як на активи надано 

нижче: 

 

Відсоткова ставка 11 12 13 14 

Попит на гроші як на активи, гр. од. 350 300 250 200 

 

Номінальний ВНП дорівнює 300 гр. од. Визначить рівноважну 

відсоткову ставку на грошовому ринку. Як зміниться рівноважна 

відсоткова ставка, якщо пропозиція грошей збільшиться до 550 гр. од.? 

12.26. Припустимо, що функція попиту на реальні грошові запаси виражена 

наступним чином: (М / Р)  = 2000 – 200r. Пропозиція грошей М = 2000 

гр. од., а рівень цін Р = 2. Зобразіть графічно грошовий ринок. Яка 

рівноважна ставка відсотка? Найдіть нову рівноважну ставку відсотка, 

якщо пропозиція грошей скоротилася до 1600. Припустимо, що НБ 

зменшує ставку відсотка у два рази. Який рівень пропозиції грошей 

повинен бути для досягнення рівноваги на грошовому ринку, якщо 

рівень цін фіксовано. 

12.27. Навіщо економіці потрібен Центральний банк? Назвіть функції 

центрального банку. 

12.28. Чому виникли комерційні банки і які функції вони виконують? 

12.29. До першого рівня банківської системи відносять: 

а) депозитні банки; 

б) фондові біржі; 

в) акціонерні банки; 

г) комерційні банки; 

д) Центральний банк. 

12.30. Яким чином банк робить гроші? Чи правильно, що при нормі резервів 

25%, маючи масу депозитів у 100 гр. од., банк може створити нові гроші 

тільки на суму 250 гр. од.? Поясніть. 

12.31. Якщо норма обов’язкових резервів складає 100%, то чому дорівнює 

величина банківського мультиплікатора? 

12.32. Банк має депозит 10 000 гр. од. Норма обов’язкових резервів – 25%. Цей 

депозит спроможний збільшити суму позик на: 
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а) невизначену величину; 

б) 7500 гр. од.; 

в) 10 000 гр. од.; 

г) 30 000 гр. од. 

12.33. Зростання норми обов'язкових резервів: 

а) збільшує активи комерційних банків; 

б) збільшує пасиви комерційних банків; 

в) скорочує депозити фірм та домогосподарств у комерційних банках; 

г) скорочує активи комерційних банків; 

д) скорочує і активи, і пасиви комерційних банків. 

12.34. Дайте визначення поняттю “грошово-кредитна політика”. Перелічить її 

основні інструменти. 

12.35. За допомогою яких методів ЦБ країни здійснює політику дешевих 

грошей? Чи правильно, що продаж державних облігацій комерційним 

банком відповідає політиці дешевих грошей? 

12.36. Що таке “операції на відкритому ринку”? Поясніть, як вони впливають 

на грошову масу в обігу. 

12.37. Яка з нижче перелічених операцій зменшіть кількість грошей в обігу? 

а) ЦБ зменшує норму обов’язкових резервів; 

б) ЦБ купує державні облігації у населення та комерційних банків; 

в) ЦБ знижує облікову ставку, за якою він надає кредити комерційним 

банкам; 

г) ЦБ продає державні облігації комерційним банкам. 

12.38. Термін “облікова ставка” означає: 

а) курс державних облігацій, за яким ЦБ купує їх на відкритому ринку; 

б) відсоткову ставку, за якою ЦБ надає позики комерційним банкам; 

в) збільшення загального обсягу резервів комерційних банків; 

г) ступень впливу ЦБ на зростання грошової маси і обсягу ВВП; 

12.39. Яка з наступних комбінацій заходів монетарної політики матиме 

найбільш стимулюючий вплив на економіку? 
 

 А) Б) В) Г) 

Облікова 

ставка 

підвищення зменшення зменшення підвищення  

Операції на 

відкритому 

ринку 

продаж 

облігацій 

купівля 

облігацій 

продаж 

облігацій 

продаж 

облігацій 

Вимоги щодо 

резерву 

зменшення зменшення зменшення підвищення 
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ТЕМА 13. Доходи та споживання населення. Соціальна політика держави 

 

Сутність і джерела формування доходів населення. Структура доходів. 

Нерівність в розподілі доходів. Показники диференціації. Крива Лоренца. 

Сімейний бюджет, структура доходів і витрат. 

Державне регулювання доходів населення. Мінімальний споживчий 

бюджет, бюджет достатку. Рівень життя: багатство і бідність. Соціальна 

політика держави. 
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Контрольні завдання 

 

13.1. Дайте визначення поняттю “дохід”. Назвіть основні джерела доходів 

населення. 

13.2. Де і як формуються первинні доходи населення? У чому полягає 

необхідність їх перерозподілу? 

13.3. Які нові взаємозв’язки виникли в сучасних умовах між такими видами 

доходів як заробітна плата, прибуток, процент і рента? Які з цих доходів 

ви вважаєте трудовими, а які – нетрудовими? 

13.4. Дохід кінцевого використання - це: 

а) заробітна плата плюс поточні заощадження;   

б) заробітна плата: основна та додаткова; 

в) особистий доход мінус індивідуальні податки та неподаткові платежі; 

г) сума коштів, яка складається з зарплати, ренти та доходу у формі 

проценту на капітал. 

13.5. Які існують доходи від власності? 

13.6. Дохід від власності містить надходження від:  

а) праці по найму; 
б) перерозподілу прибутку акціонерних компаній; 
в) валового доходу індивідуальних домашніх господарств: 
г) передбачених законом і добровільних соціальних виплат підприємців. 

13.7. Дохід на душу населення є усереднений  показник. Від не віддзеркалює 

нерівномірності його розподілу серед членів суспільства. Однак на 

практиці існує висока ступень нерівності доходів. Чим це пояснюється? 

13.8. Нерівність у доходах зумовлюється наступним чинником: 
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а) економічною нестабільністю; 

б) здібностями до праці; 

в) спадщиною; 

г) економічним зростанням. 

13.9. Як слід розподіляти національний дохід між членами суспільства: 

відповідно до їх вкладу у виробництво цього доходу або в залежності 

від їх потреб? 

13.10. Поясніть, яку проблему Ви вважаєте більш важливою – бідність чи 

нерівність? Чому? 

13.11. Чи тотожні поняття “справедливість” і “рівність” при розподілі доходу? 

В якому ступеню справедлива нерівність доходів, якщо вона взагалі 

може бути справедливою? 

13.12. Накресліть криву Лоренца, поясніть її сенс. 

13.13. Крива Лоренца відображає: 

а) фактичний розподіл доходів; 

б) абсолютну рівність доходів; 

в) розподіл трансфертів;  

г) розподіл мінімальних доходів.  

13.14. Яки показники використовуються в економічній теорії для 

конкретизації розходжень у доходах членів суспільства? 

13.15. Децільний коефіцієнт – це: 

а) показник темпу зростання доходів; 

б) показник рівня життя; 

в) показник ступеню диференціації доходів. 

13.16. Коефіцієнт Джині зріс з 0,22 до 0,45. Це означає: 

а) зменшення середніх загальних доходів; 

б) диференціація доходів знизилася; 

в) диференціація доходів підвищилася. 

13.17. Побудуйте криву Лоренца за даними таблиці: 
 

Доля населення, % 20 20 20 20 20 

Доля доходу, % 4,6 10,8 16,9 24 43,7 

 

13.18. Які заходи держави у галузі соціальної політики мали б наблизити кризу 

Лоренца до лінії абсолютної рівності? 

13.19. Відомі наступні дані про доходи населення по десяти рівних за 

чисельністю груп. Накресліть криву Лоренца, визначить ступінь 

диференціації доходів: 

 

Група населення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доля населення, % 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Доля доходу, % 2 3 6 7 7 8 8 9 20 30 

 

13.20.  Відомо, що 20% найменш забезпеченого населення одержують 5% 

доходів суспільства, 20% найбільш забезпеченого населення – 60%. За 
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цими даними накресліть криву Лоренца і визначить коефіцієнт Джині.  

13.21. Як впливає на коефіцієнт Джині прибутковий податок (пропорційний, 

прогресивний, регресивний)? Непрямі податки? Система безплатної 

освіти? 

13.22.  В стародавніх Афінах епохи Перикла (5 ст. до н. е.) 1% найбільш 

багатих родин мали 1/5 усіх багатств приватних осіб; верхні 5% родин – 

більш 2/5; нижчі 2/3 населення – біля 1/8. Розрахуйте за цими даними 

приблизну величину коефіцієнта Джині майнової диференціації вільних 

громадян Афінської держави-міста. 

13.23. У середньовічній Флоренції, за даними на 1427 р., 1% найбільш багатих 

домогосподарств володіли 1/4  усього багатства громадян міста; верхні 

10% - приблизно 2/3, нижчі 50% населення – тільки 3%. Розрахуйте  

величину коефіцієнта Джині майнової диференціації громадян 

Флорентійської республіки. 

13.24. Поясніть, які чинники можуть визвати зсув кривої Лоренца у той чи 

інший бік. 

13.25. Крива Лоренца за 5 років зрушилась далі від бісектриси. Це означає: 

а) досягнення загальної соціальної рівності; 

б) посилення диференціації доходів населення; 

в) підвищення життєвого рівня населення. 

13.26. Крива Лоренца після сплати податків і одержання населенням 

трансфертних платежів : 

 а) стає ближче до ліні абсолютної рівності; 

б) стає більш опуклою; 

в) стає менш вигнутою; 

г) правильно а) і в). 

13.27. Як ви вважаєте, чи потрібно прагнути суспільству до абсолютної 

рівності у розподілі сукупного доходу? Якщо ні, то чи є межа 

натягування “луку” Лоренца? 

13.28. Які заходи держави у галузі соціальної політики мали б наблизити 

криву Лоренца до лінії абсолютної рівності? До стану абсолютної 

нерівності? 

13.29. Абсолютна рівність не стимулює трудові зусилля членів суспільства. 

Тому чим вище коефіцієнт Джині, тим сильніші  спонукальні мотиви до 

праці. Обсудіть це положення. 

13.30. Назвіть структуру сімейних доходів за джерелами формування. Чому 

сімейні доходи найбільш повно характеризують рівень добробуту 

населення? 

13.31. Які особливості формування й використання сімейних доходів властиві 

для України в сучасних умовах? 

13.32. Якщо реальна зарплата збільшується скоріше, ніж номінальна, то: 

а) рівень життя домогосподарств підвищується; 

б) у відсотковому виразі рівень цін підвищується скоріше, ніж зарплата; 

в) рівень життя домогосподарств знижується; 

г) рівень цін залишається незмінним. 
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13.33. Які категорії населення більш за все мають потребу в державній 

політиці доходів у період інфляції? 

а) особи з фіксованими доходами; 

б) особи, у яких номінальні доходи ростуть повільніше, ніж підвищення 

рівня цін; 

в) одержувачі трансфертів. 

13.34. Яке з положень найповніше розкриває сутність соціальної політики: 

а) Це комплекс заходів державних органів влади, спрямованих на 

забезпечення умов ефективного розвитку виробництва; 

б) це система заходів і методів, спрямованих на забезпечення 

соціального миру, стабільності в суспільстві; 

в) це комплекс соціально-економічних заходів держави, місцевих 

органів влади, підприємств і організацій, спрямованих на захист 

населення від безробіття, доходів населення від інфляції  тощо. 

13.35. Як ви вважаєте, хто у першу чергу потребує соціального захисту? Яки 

показники дозволяють віднести людину до групи малозабезпечених? 

13.36. Чим визначається верхня границя малозабезпеченості? Нижня границя? 

13.37. Які види прожиткового мінімуму вам відомі? Які методи їх визначення? 

13.38. Соціальна політика в області доходів може бути активною і пасивною. 

Поясніть, чим вони розрізняються? Наведіть приклади країн, що 

проводять активну соціальну політику. Яку політику здійснює 

український уряд? 

13.39. Приблизно за останні 50 років розрив в рівнях доходів різних категорій 

населення США скоротився. Як ви вважаєте, чи є перерозподіл доходів 

інструментом макроекономічної політики держави? Яким чином 

держава здійснює перерозподіл доходів? 

13.40.  У розвитих держав світу існує система, що підтримує рівень доходів 

малозабезпечених верств населення. Вона складається з програм 

страхування, яки компенсують втрату доходів при виході на пенсію і 

тимчасовому безробіттю, та благодійних програм для непрацездатних і 

неповних родин з дітьми. Чи вважаєте ви, що дана система сприяє 

підвищенню економічної ефективності? Поясніть.  

13.41. Охарактеризуйте напрями соціальної політики України на сучасному 

етапі. 

13.42. Державна політика доходів у країнах з ринковою економікою це: 

а) встановлення державою розміру зарплати усім категоріям  зайнятих; 

б) перерозподіл доходів через систему податків і соціальних виплат з 

метою вирівнювання соціальних відмінностей; 

в) підтримування рівної зарплати в різних галузях національної 

економіки. 

13.43. Які цілі переслідує політика доходів у країнах з ринковою економікою? 

а) покриття дефіциту бюджету; 

б) протидія інфляції; 

в) підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів; 

г) пом'якшення нерівності доходів. 
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ТЕМА 14. Сучасне світове господарство 

 

Інтернаціоналізація економічних процесів та формування світового 

господарства, його основні риси. 

Форми сучасних міжнародних економічних відносин. Україна в системі 

світового господарства. 

Світовий ринок і міжнародна торгівля. Торгова політика. 

Міжнародний рух капіталу. Транснаціональні корпорації. 

Міжнародна валютна система. 
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