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Передмова
Економічна теорія є суспільною теоретичною наукою. Вона вивчає
економічні відносини між людьми, які виникають у процесі виробництва,
розподілу, обміну та споживання економічних благ. Ці економічні відносини
регулюються об’єктивними економічними законами і реалізуються через
економічну поведінку суб’єктів, які приймають рішення в умовах необмежених
потреб і обмежених ресурсів. Зрозуміло, що економічна теорія є методологічною базою для всіх інших економічних дисциплін і водночас значно
впливає на економічну політику держави і розвиток права.
Автори навчального посібника пропонують студентам зручну форму
опанування положень сучасної економічної науки – у вигляді структурнологічних схем за темами курсу. Таке подання навчального матеріалу дає
можливість акцентувати увагу студентів на базових концепціях та категоріях
економічної теорії, наочно продемонструвати причинно-наслідкові, логічні та
історичні зв’язки явищ і процесів економічної дійсності на рівні
мікроекономіки, макроекономіки та світового господарства. Навчальний
посібник є доволі зручним при самостійному вивченні студентами економічної
теорії, виконанні контрольних модульних завдань, підготовці до семінарських
занять, заліків та іспитів. У сучасній навчальній літературі аналогічні видання
майже не представлені.
Разом із тим посібник не заміняє повністю, а змістовно доповнює
фундаментальні підручники, рекомендовані в списку літератури. Зокрема,
студентам Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
автори радять користуватися підручником «Основи економічної теорії» (за заг.
ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с.).
При написанні навчального посібника автори використали наукові
досягнення представників різних економічних напрямів, досвід викладання
економічної теорії як навчальної дисципліни в Національній юридичній
академії України імені Ярослава Мудрого. Посібник адаптовано до нових
навчальних програм юридичних та економічних вищих навчальних закладів.
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Розділ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Тема 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА
1.1. Економіка та її основне протиріччя
Економіка (з грецької) – ведення господарства згідно з визначеним порядком або законом.
У сучасному розумінні:
 об’єктивна сфера господарської діяльності;
 сукупність галузей, сфер, секторів (регіональних господарств)
людської діяльності;
 наукова система знань

Основні питання економіки: що, як і для кого виробляти

Основне протиріччя економіки
Необмежений характер
потреб

розв’язання
протиріччя

класифікуються

Обмежений характер
ресурсів
класифікуються

за суб’єктами

природні

за об’єктами
за сферою діяльності

трудові

трудова діяльність як спосіб
перетворення природи
для задоволення потреб
шляхом кооперації людей

за ступенем
реалізації

капітальні
підприємницькі
здібності

система економічних відносин, що включає
виробництво, розподіл, обмін, споживання
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1.2. Предмет економічної теорії
економічні відносини між людьми
з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання
Предмет
економічної
теорії

економічні закони – об’єктивні, стійкі,
причинно-наслідкові зв’язки
між явищами в господарському житті

економічна поведінка суб’єктів,
що спрямована на задоволення потреб
в умовах обмежених ресурсів

Політична економія виявляє найсуттєвіші
закономірності розвитку та інтереси певних
соціальних груп

Мікроекономіка вивчає економічну поведінку
окремих суб’єктів (споживача і виробника
та закономірності функціонування окремих
ринків)
Структурні рівні
предмета
Макроекономіка аналізує економічну поведінку сукупних суб’єктів економіки, закономірності функціонування національної економіки

Світова економіка досліджує закономірності
функціонування світового господарства
та міжнародні економічні зв’язки
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1.3. Функції та методологія економічної теорії

пізнавальна – вивчення суттєвих ознак,
закономірностей господарського життя

Функції економічної
теорії

практична – обґрунтування рекомендацій
та прогнозів для розробки економічної
політики

методологічна – визначення підходів для
вивчення конкретних економічних наук
виховна – формування економічного мислення
як узагальненої системи уявлень, понять та
знань, що відображають умови життєдіяльності
людей

Принципи – єдність та протиріччя протилежностей,
єдність історичного та логічного розвитку, єдність
кількісного та якісного аналізу

Методологія – сукупність принципів, підходів та прийомів дослідження

Підходи – системний, структурний,
функціональний

Прийоми – наукова абстракція, аналіз та синтез, індукція та дедукція, моделювання, експериментування та інші
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1.4. Взаємозв’язок економічної теорії, економічної політики та права

Застосування
економічної теорії
в практиці

Нормативна економічна
теорія узагальнює практику господарювання

Позитивна економічна
теорія формує гіпотези
та концепції розвитку

Економічна політика – сукупність довгострокових
і поточних економічних цілей
та система конкретних заходів
держави в певних сферах економіки

Право – сукупність загальнообов’язкових правил поведінки,
що санкціонуються
та захищаються державою
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Тема 2. ЕТАПИ ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
2.1. Зародження економічних знань
За словами лауреата Нобелівської премії П. Самуельсона (США), «як усяка дитина, політична економія почала формуватися задовго до її народження». Економічна теорія пройшла етапи зародження (економічні погляди в епоху первісного, рабовласницького, феодального ладу), становлення (вчення епохи капіталізму – меркантилізм, фізіократія, класична політична економія), розвитку (теорії ринкової економіки)

Пам’ятки епохи
первіснообщинного
ладу

Свідчать про намагання первісної людини спільно
з іншими членами общини вести господарство, передавати досвід та навички від покоління до покоління

Економічні вчення
епохи
рабовласництва

Основні джерела:
1) Єгипетські папіруси;
2) Закони царя Хаммурапі;
3) Конфуціанство в Китаї;
4) Давньоіндійські Веди;
5) Твори мислителів Давньої Греції, особливо Ксенофонта і Арістотеля;
6) Римське право приватної власності

Економічні вчення
епохи
феодалізму

Основні джерела:
1) «Руська правда» Ярослава Мудрого та інші
пам’ятки Київської Русі;
2) Соціально-економічні ідеї Корану;
3) «Салічна правда»;
4) Твори Фоми Аквінського
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2.2. Етапи становлення економічної теорії

Меркантилізм (ХV–XVII ст.)
А. де Монкретьєн, Т. Мен

Фізіократи (ХVII–XVIII ст.)
Ф. Кене

Англійська класична політекономія (XVII–XVIII ст.)
У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо

Маржиналізм (друга пол. ХІХ ст.)

Марксизм (ХІХ ст.)
К. Маркс, Ф. Енгельс

К. Менгер, Л. Вальрас,
У. Джевонс

Ленінізм, сталінізм,
маоїзм та ін.

Неокласичний напрям (ХІХ ст.)
А. Маршалл,
Дж. Б. Кларк

Неолібералізм (ХХ ст.):
• Монетаризм (М. Фрідмен, США)
• Лондонська школа (Ф. Хайєк)
• Соціальне ринкове господарство
(В. Ойкен, Л. Ерхард, Німеччина)

Теорії
неокласичного
синтезу
(ХХ ст.)
П. Самуельсон
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2.3. Меркантилізм, класична політична економія,
марксистська політична економія

Меркантилізм –
економічне вчення
і політика держави
доби первісного
нагромадження капіталу; відображало
інтереси торгової
буржуазії

Фізіократи – попередники класичної політичної економії, що виник у
Франції в середині
XVІІІ ст. як реакція
на меркантилізм

Основні теоретичні положення:
1) ототожнення багатства з грошима, золотом та сріблом;
2) джерелом збагачення є зовнішня торгівля;
3) на ранньому етапі (XV – поч. XVІ ст.) його представники: У. Стаффорд в Англії, Ж. Боден у Франції та інші висунули теорію «грошового балансу», згідно з якою заборонялося вивезення грошей, золота та срібла з країни;
4) пізній (зрілий) меркантилізм виник у другій пол. XVІ ст.
і досяг розквіту в середині XVІІ ст. Його представники
Т. Мен (Англія), А. Монкретьєн, Ж. Кольбер (Франція),
Ф. Прокопович (Україна) та ін. опрацювали теорію «торговельного балансу», що створювало сприятливі умови для
розвитку торгівлі.
Накопичивши багатий фактичний матеріал щодо внутрішньої та зовнішньої торгівлі, грошового обігу, цін тощо,
меркантилізм створив передумови для виникнення класичної політичної економії

Засновник – Ф. Кене, видатні представники – А.-Р.-Ж. Тюрго, В. Р. Мірабо. Цю теорію також розробляли в Англії, Німеччині, Швеції, Польщі та інших країнах. В Україні прибічником фізіократів був В. Н. Каразін.
Основні теоретичні положення:
1) дослідження проблеми про походження багатства перенесли із сфери обігу до сфери виробництва;
2) визнали дію об’єктивних законів не тільки в природі, а й
у суспільстві;
3) Ф. Кене в «Економічній таблиці» (1758) започаткував
макроекономічні дослідження у народному господарстві
країни;
4) обмеженість поглядів у тому, що до виробничої сфери
відносили тільки землеробство. Промисловість визначалась як «безплідна» галузь
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Класична
політекономія

Марксизм, або
політична економія праці,
викладена у
фундаментальному творі
К. Маркса
«Капітал»
(4 томи)

Основоположники – У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо. Головна робота У. Петті – «Трактат про податки та збори» (1662), А. Сміта –
«Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776),
Д. Рікардо – «Основи політичної економії та оподаткування» (1817).
В Україні прибічниками класичної школи були: Т. Степанов,
І. Вернадський, М. Бунге, М. Вольський та ін.
Досягнення класиків:
1) створення трудової теорії вартості;
2) наукове визначення процесу функціонування економіки як системи, що охоплює виробництво, розподіл, обмін та споживання
благ та послуг;
3) обґрунтування механізму ринкового саморегулювання («невидима рука» Сміта);
Школа мала великий вплив на всю майбутню економічну думку.
Вона була головним джерелом економічної теорії марксизму

Основоположники – К. Маркс і Ф. Енгельс.
В Україні послідовниками були М. Зібер, Г. Петровський,
М. Скрипник та ін.
Наріжним каменем є теорія додаткової вартості, на основі якої
пояснюється загострення антагонізму між капіталістами та найманими працівниками, що призведе до загибелі капіталізму і побудови соціалізму.
Значення теорії:
1) визначено предмет політекономії у вузькому та широкому його
значенні;
2) на основі трудової теорії вартості створено змістовне вчення про
капіталізм;
3) запропоновані нові концепції економічних криз, земельної ренти
тощо;
4) К. Маркс і Ф. Енгельс зробили вагомий внесок у дослідження
товару, грошей, капіталу, доходів, суспільного відтворення тощо.
Однак деякі положення марксизму: про заперечення приватної
власності, зростання зубожіння трудящих та інші не підтвердилися
на практиці
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2.4. Основні напрями сучасної економічної науки
Розвиток економічної теорії відбувається
за такими напрямами

неокласицизм

кейнсіанство

інституціоналізм

Неокласицизм (економічний мейнстрім) досліджує та розвиває
ідеї класичної політекономії з урахуванням сучасних умов

Виник у 70-ті роки ХІХ ст. Засновники – К. Менгер, Ф. Візер, Є. Бем-Баверк,
У. Джевонс, А. Маршалл, А. Пігу. Послідовники – Л. Мізес, Ф. Хайєк, М. Фрідмен,
А. Лаффер, Ф. Кейган та ін. В Україні – Р. Орженцький, Д. Піхно, Є. Слуцький.
Методологічними засадами є мікроаналіз і маржиналізм.
Основні риси:
1) предметом дослідження є чиста економіка, яка абстрагується від історичної і національної форм;
2) аналіз суб’єктивістських та психологічних умов економічної поведінки суб’єктів,
прийняття рішення ізольованими індивідами;
3) дослідження граничних величин у корисності, витратах, продуктивності і т. п.;
4) у центрі уваги – не об’єктивні закономірності формування вартості, а цінність
як суб’єктивне сприйняття необхідності блага з урахуванням граничної корисності
та витрат;
5) витрати виробництва розглядаються не як реальні затрати виробничих факторів,
а як оцінка альтернативних можливостей їх використання;
6) відмова від терміна «політична економія» на користь «економікс»

Неолібералізм (виникає у 1930-ті рр.
ХХ ст.):
– вимагає невтручання держави в економіку;
– найкращою економічною системою є
та, що базується на приватній власності
і гарантує індивідуальну свободу економічних суб’єктів.
Головні теоретики: Л. Мізес,
Ф. Хайєк, А. Мюллер-Армак, В. Ойкен
та ін.

Монетаризм (виникає у середині
1950-х рр. ХХ ст.):
– гроші та грошова система розглядаються як вирішальний фактор зростання
валового національного продукту і головна причина інфляції;
– грошово-кредитна політика – найважливіший інструмент економічної політики держави.
Засновник – М. Фрідмен
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Кейнсіанство досліджує національну економіку в цілому,
перевага віддається практичній функції економічної науки

Ґрунтується на теорії відомого англійського економіста Дж. М. Кейнса, викладеній у його головному творі «Загальна теорія зайнятості, процента та грошей» (1936).
Основні складові:
1) теорія регульованого капіталізму;
2) формування ефективного сукупного попиту;
3) інвестиції – основний чинник економічного зростання

Інституціоналізм вивчає поведінку
економічних суб’єктів під впливом інститутів

Традиційний інституціоналізм
(20-ті рр. ХХ ст.)
Засновники: Т. Веблен, Д. Коммонс,
У. Мітчелл.
Послідовники: Дж. Гелбрейт, Д. Белл,
Г. Мюрдаль та ін.

Неоінституціоналізм
(80-ті рр. ХХ ст.)
Основні представники: Р. Коуз, А. Арчіан, Дж. Бьюкенен, Г. Мюрдаль.
Основні положення:
1) аналіз здійснюється на основі методології неокласичної теорії;
2) поведінка суб’єктів в умовах
неповної інформації;
3) при обміні повноважень
з’являються трансакційні витрати;
4) специфікація прав власності забезпечує ефективний розподіл ресурсів
в економіці

Основні положення:
1) економіка розглядається як еволюційна система;
2) на економічну поведінку суб’єктів
впливають неекономічні фактори (політика, право, етика);
3) економічні процеси здійснюються під
впливом колективних дій, які вимагають
правових рамок;
4) відносини між людьми відбуваються
через трансакції (угоди)
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Тема 3. ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА.
СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
3.1. Суспільне виробництво та його основні фактори
Виробництво – процес взаємодії людей, у якому вони, впливаючи на природу,
створюють матеріальні і нематеріальні блага, необхідні для забезпечення свого існування
та розвитку
Праця

Доцільна діяльність людини, спрямована на створення
матеріальних та нематеріальних благ

Земля

Об’єднує всі види природних ресурсів, усю сукупність природних явищ або об’єктів, які використовуються для створення благ

Капітал
Фактори
виробництва
Підприємницькі
здібності

Здатність найбільш ефективно поєднувати та використовувати інші фактори виробництва

Наука

Форма людської діяльності, спрямована на отримання
нових знань про природу, суспільство і мислення

Інформація

Праця

Сукупність усіх технічних і матеріальних засобів, а
також грошові нагромадження, які використовуються
у виробництві

Система збирання, обробки та систематизації різноманітних знань людини

Предмет праці
(усе, на що спрямована
праця людини)

Засоби праці
(усе те, за допомогою чого людина діє на
предмет праці або створює умови праці)

Засоби виробництва

Продуктивні сили суспільства
(відображують взаємодію людей із природою, спосіб поєднання людини
з технічними засобами праці)
Виробничі відносини
(відносини між людьми, що виникають у процесі суспільного виробництва)

Соціально-економічні відносини (зумовлені формою власності на засоби
виробництва, яка визначає, у чиїх інтересах ведеться виробництво)

Організаційно-економічні відносини
(виникають з приводу організації виробництва, управління підприємством,
господарювання)
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Етапи розвитку продуктивних сил

3.2. Сучасна трансформація основних виробничих факторів.
Інтернет-економіка

Доіндустріальний етап (панування ручної праці, у структурі
економіки переважає сільське господарство, видобуток корисних копалин, рибальство, лісозаготівля)

Індустріальний етап (ручна праця замінюється механізованою, провідну роль відіграє велике промислове виробництво.
Матеріальною основою виробництва стає машина, а людина
лише доповнює її, перетворюючись на її знаряддя)

Постіндустріальний етап (працівник перестає бути частиною технічної системи: автоматизація виробництва звільняє
його від безпосередньої участі у виробництві, перетворюючи
на контролера засобів виробництва, сприяє появі працівника
нового типу, значно підсилює творчий характер праці)

Основні напрями сучасної трансформації основних виробничих факторів

Зміна ролі людини
у виробництві

Вирішального значення
набувають нові фактори
виробництва – наука
та інформація

Зростаюча комп’ютеризація
та розповсюдження інформаційних мереж

Різко скорочуються обсяги фізичної праці, із простого виконавця операцій
працівник перетворюється
на проектувальника, програміста, наладчика складного обладнання, підвищується значення інтелектуальної праці

Наукова інформація складає необхідний вихідний
початковий цикл виробництва, який передує безпосередньому створенню
практично кожного продукту

Стимулює появу нових
видів бізнесу, сприяє зниженню витрат на обробку
та зберігання інформації,
спрощує зв’язки між географічно віддаленими
підрозділами. Основні
продукти інтернетсегменту ринку –
програмне забезпечення
і послуги
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3.3. Виробнича функція. Ефективність виробництва
Виробнича функція – кількісна залежність між обсягом продукції і застосовуваними для його виробництва факторами:
Q = f ( a1 ,a2 ,...,an ) ,
де Q – обсяг виробництва; f – функція; an – використані фактори виробництва

Функція
Кобба – Дугласа

Q = А* K β * Lα ,

де А – коефіцієнт, який враховує вплив НТП; K –
витрати капіталу; L – витрати праці; β – частка
капіталу в доході; α – частка праці в доході
Q = ( K , L, l , E ,t ) ,

Функція Кларка

де l – природний фактор; Е – підприємницька
діяльність; t – фактор часу

Функція Солоу

Q = ( K , L, N ) ,
де N – знання або природні матеріальні ресурси

Економічна ефективність –
співвідношення між результатами виробництва та витратами ресурсів, використаних
у процесі виробництва

Соціальна ефективність –
відповідність результатів господарчої діяльності потребам
суспільства (найзагальніший
показник – рівень і якість
життя)

Показники економічної ефективності:

Показники соціальної ефективності:

• показники віддачі (продуктивність праці,
капіталовіддача, матеріаловіддача) –
характеризують результат, який припадає
на одиницю ресурсів;
• показники місткості (трудомісткість, капіталомісткість, фондомісткість) – характеризують витрати ресурсів на одиницю
результату;
• узагальнюючі показники:

• рівень оплати праці та рівень доходів населення (доходи на душу населення, структура населення за рівнем
доходів);
• якість життя населення (тривалість
робочого тижня, можливості відпочинку, умови праці, стан довкілля);
• соціально-демографічні ознаки
(чисельність населення, його склад,
структура, середня тривалість життя);
• показники соціальної сфери (рівень
розвитку освіти, медицини, науки,
культури)

Норма прибутку =

Ефективність =

Прибуток
* 100 %
Витрати

Y
П + МВ + k * K

,

де Y – валовий національний продукт;
П – витрати живої праці; МВ – матеріальні
витрати; K – вартість основного капіталу;
k – коефіцієнт зносу основного капіталу
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3.4. Крива виробничих можливостей.
Поняття альтернативних витрат
Крива виробничих можливостей показує всі можливі комбінації виробництва
двох продуктів за умов повного використання всіх наявних ресурсів

Продукт
А
B
E
C

Альтернативні витрати – та кількість товару, від якої доведеться відмовитися, щоб отримати додаткову кількість іншого товару

D
Продукт Б
Крива виробничих можливостей
точки В, С – використовуються всі наявні
ресурси, економіка працює ефективно;
точка D – ресурси недовикористовуються;
точка Е – недосяжний через нестачу ресурсів обсяг випуску

В умовах обмеженості ресурсів альтернативні
витрати зростають у міру збільшення випуску
будь-якого з альтернативних видів продукції,
оскільки ресурси непридатні для їхнього повного використання у виробництві альтернативних продуктів

Закон зростаючих
альтернативних
витрат

Продукт
А

Продукт
А

а

б
Продукт Б

Продукт Б

Збільшення (а) та зменшення (б) кількості ресурсів або вдосконалення технології їх використання у виробництві
обох товарів

Збільшення кількості ресурсів або
вдосконалення технології їх використання у виробництві продукту А
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3.5. Виробництво і відтворення
Відтворення – постійне і безперервне повторення
та відновлення суспільного виробництва

Просте

Розширене

Звужене

Поновлення виробництва у незмінних
обсягах

Відновлення виробництва у зростаючих
масштабах

Поновлення виробництва в обсягах,
що є меншими, ніж
у попередньому періоді

Інтенсивне відтворення
(відбувається шляхом застосування прогресивних технологій, підвищення кваліфікації робочої сили, впровадження
передових методів організації виробництва)

Екстенсивне відтворення (здійснюється через залучення до процесу виробництва додаткових факторів переважно
на незмінній технологічній основі)

Стадії суспільного відтворення

Виробництво

Розподіл

Обмін

Споживання

Процес створення корисних продуктів,
вихідна ланка процесу відтворення
Розподіл факторів виробництва між його
галузями та сферами.
Визначення і надання учасникам виробництва їхньої частки у виробленому продукті

Обмін діяльністю та здібностями між працюючими.
Обмін отриманої при розподілі частки на
інші продукти

Використання створених благ
для задоволення потреб суспільства
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Тема 4. ІНСТИТУТИ І ПРАВО ВЛАСНОСТІ
4.1. Поняття «інститути» та їх функції в економічному житті

Інститути – розроблені людьми
обмеження, які регулюють поведінку економічних суб’єктів

Умови виникнення
інститутів:
постійно відтворювальні процеси в
економіці та обмеженість інформації

Функції
інститутів

Види інститутів:
• професійна
діяльність;
• норми;
• організації

економія
трансакційних витрат

зниження
невизначеності
інформаційний
інструментарій

стимулююча

регулювальна

координаційна

22

4.2. Економічний та юридичний зміст власності. Право власності

Власність – сукупність відносин, що визначають спосіб
привласнення речей та надають можливість отримання
вигоди від їх користування

Об’єктивний характер
(економічний зміст) власності
обумовлений:
− обмеженістю ресурсів
− розвитком продуктивних
сил
− відтворюванням через
систему економічних відносин

Суб’єктивний характер
(юридичний зміст) власності визначається взаємовідносинами
між суб’єктами з приводу речей,
що реалізується через право власності

Право власності – санкціоновані норми поведінки, які виникають у зв’язку із привласненням економічних благ

Трансакція – обмін повноважень,
процедура формування та захисту
права власності

Специфікація прав власності –
закріплення правомочностей за
конкретними суб’єктами на певні
об’єкти з визначенням певних дій
Трансакційні витрати –
витрати укладення угод:
− збір і обробка інформації
− проведення переговорів
− контроль за діями
контрагентів
− захист порушених прав

Основні форми власності –
приватна, колективна,
державна, комунальна
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4.3. Інституційна структура економіки

Інституційне середовище – сукупність формальних і неформальних правил та організацій, які визначають межі людської
діяльності

Інституціоналізація – процес закріплення у відносинах між
людьми певних правил і норм та збільшення частоти їх використання

еволюційний
(формування
інститутів)

Шляхи
інституціоналізації

революційний
(трансплантація
інститутів)

Інституційна структура – упорядкований спосіб поєднання
та взаємодії людини, держави та приватної економіки

інституційне середовище

інституційні угоди

індивід

Особливості інституціоналізації в Україні:
− аномія
− інституційні деформації (пастки, пустоти)

о
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Тема 5. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА. СУЧАСНІ
ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА
5.1. Економічні системи та їх класифікація

Економічна
система

Сукупність взаємопов’язаних і певним чином
упорядкованих елементів економіки, які
формують економічну структуру суспільства

Формаційний підхід розрізняє економічні системи згідно зі способом поєднання
виробників із засобами виробництва, який визначається панівною формою власності на засоби виробництва

Соціально-економічні формації:
1) первіснообщинна;
2) рабовласницька;
3) феодальна;
4) капіталістична;
5) комуністична

Функціональний підхід
приділяє увагу: 1) власності
на засоби виробництва;
2) механізму координації
(регулювання, управління)
економічної діяльності

Економічні системи відповідно до засад
прийняття економічних рішень:
1) традиційна;
2) ринкова;
3) командна;
4) змішана

Стадійний підхід класифікує економічні системи залежно від рівня продуктивних сил і технологічного
розвитку суспільства

Стадії економічного зростання
У. Ростоу:
1) традиційне суспільство;
2) перехідне суспільство;
3) суспільство, що зазнає зрушень;
4) «зріле», індустріальне суспільство;
5) суспільство масового споживання

Цивілізаційний підхід розглядає економічний розвиток як зміну цивілізацій;
окрім економічних факторів бере до уваги й неекономічні: соціокультурні, соціально-політичні, постекономічні, природно-кліматичні, географічні тощо

В а ж л и в о п а м ’ я т а т и ! Економічні системи, що реально існують чи
існували, не повною мірою відповідають теоретичним моделям; їх віднесення
до того чи іншого типу здійснюється згідно з домінуючими рисами
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5.2. Еволюція економічних систем як форм господарювання.
Типи, види та моделі економічних систем

Натуральна економіка притаманна первіснообщинній системі,
господарствам рабовласників і феодалів

Кожна виробнича одиниця (господарство) є замкненою системою організаційно-економічних відносин, відокремленою від інших, існує за рахунок
власних виробничих ресурсів з метою самозабезпечення всім необхідним для життя

Командна (командноадміністративна, соціалістична, планова)
економіка була втілена в життя в колишньому СРСР і країнах
соціалістичної співдружності

1) одержавлення засобів виробництва, робочої
сили і результатів виробництва;
2) централізоване регулювання економіки;
3) розвинений державний патерналізм (гарантована зайнятість, безоплатність багатьох послуг
освіти, медицини, культури тощо);
4) недостатня (для побудови постіндустріального
суспільства) здатність до генерування і впровадження інновацій

Ринкова економіка
у вигляді, наближеному до «чистого» ринку, існувала в розвинених країнах Заходу
в ХІХ ст.

1) приватна власність на засоби виробництва,
працю та вироблену продукцію;
2) децентралізованість процесів прийняття економічних рішень (свобода споживчого вибору і
підприємництва на основі вільної конкуренції);
3) наявність «провалів ринку»;
4) низький рівень соціального захисту;
5) висока здатність до генерування і впровадження інновацій (забезпечує швидкий економічний
розвиток)

Змішана економіка за
сучасних умов спостерігається у розвинених
країнах

1) ринкова основа економічної системи (з притаманними ринковій економіці рисами);
2) активне державне регулювання економіки
з метою:
 підтримки конкурентного ладу;
 забезпечення сталого розвитку країни;
 нівелювання «провалів ринку»;
 соціального вирівнювання;
 соціального захисту
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5.3. Порівняльний аналіз економічних систем у теоріях індустріальноекономічного розвитку. Постіндустріальне суспільство
як концепція і реальність

Становлення теорії постіндустріального суспільства пов'язане з ім'ям Д. Белла. У 1962 р.
він підготував першу роботу з цієї проблеми. З початку 1960-х рр. концепція постіндустріального суспільства набула різновидів

«Суспільство знань»
(П. Дракер, У. Хадсон, С. Н. Бобильов
та ін.) акцентує увагу на знаннях як визначальному факторі виробництва. Економіка знань створює і використовує
знання для забезпечення свого зростання
та конкурентоспроможності. Знання
збагачують усі сектори і всіх учасників
економічних процесів

«Інформаційне суспільство»
(У. Дж. Мартін, І. Массуда, М. Кастельс,
Л. Г. Мельник та ін.) – система, в якій
виробництво і споживання інформації
становлять основу економічної системи
і соціальної структуризації суспільства.
Інформація – головна продуктивна сила,
основний продукт виробництва і предмет
споживання

Ступені індустріально-економічного розвитку суспільства і їх характеристика
Доіндустріальне

Індустріальне

Постіндустріальне

Сировина

Енергія

Інформація і знання

Ручні знаряддя праці

Машини

Інформатика

Добування

Виготовлення

Обробка

Технологія

Трудомістка

Капіталомістка

Наукомістка

Провідний сектор
економіки

Землеробство

Індустрія

Наука

Домінуюче благо

Матеріальне благо

Товар

Інформаційний
продукт

Традиції та
позаекономічний
примус до праці

Матеріальні,
грошові стимули

Потреба творчого
розвитку людини

Економічна
людина

Творча
(соціальна)
людина

Підприємницькі
здібності

Творчі здібності

Демократія

Меритократія

Критерій
Основний
виробничий ресурс
Тип засобів
виробництва
Характер виробничої
діяльності

Тип детермінації
людської поведінки

Традиційна
(патріархальна)
людина
Титул (спадковий),
що підтримується
Домінуючий фактор земельною
власністю,
економічної влади
економічними
привілеями
Тип «суспільної»
людини

Система влади

Аристократія
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5.4. Перехідна економіка. Закономірності та особливості розвитку
перехідних економік. Трансформація економічної системи в Україні
Перехідна
економіка

Перехід від індустріального
до постіндустріального суспільства (в розвинених країнах)

Виникає на особливому етапі еволюції економіки – коли розпадається
стара економічна система і формується нова. Характеризується: несталістю; залежністю від конкретно-історичних умов; певною інерцією перетворень; інтенсивним розвитком нових економічних форм

Перехід до індустріального суспільства
за розвинених ринкових відносин
(у багатьох країнах
Азії, Африки, Латинської Америки)

Ринкова економічна
трансформація:
• роздержавлення власності;
• перехід від державної
монополії до конкурентних засад функціонування економічних
суб’єктів; від централізованого розподілу ресурсів до ринкового механізму; від державного
встановлення цін до
ринкового ціноутворення

Рух до соціалістичного
ринкового
господарства
(Китай, В'єтнам, Лаос тощо)

Градуалістський підхід –
поступове, поетапне проведення реформ

Ліберальний підхід – швидкі радикальні зміни одночасно в економічній та політичній системах країн

Роздержавлення економіки –
перехід від одержавленої до змішаної економіки – з різноманітними формами власності і господарювання, ринковим саморегулюванням та переважно непрямими методами державного
регулювання економіки
Приватизація – перетворення державної (а також колективної) власності на приватну

Перехід від адміністративно-командної до ринкової економіки
(у 29 постсоціалістичних
країнах)

Модель «ринкового
соціалізму» (Китай,
В’єтнам)

Модель «оксамитової революції»
(Чехія, Словаччина)

Модель «шокової
терапії» (Польща,
Україна, Росія)

Економічна лібералізація – процес переходу до ринкового механізму саморегулювання
(ринкового ціноутворення), створення умов
для підприємницької діяльності
Моделі приватизації:
• масова сертифікатна та грошова приватизація;
• колективна приватизація;
• продаж пакетів акцій державних підприємств зовнішнім інвесторам;
• реституція
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Розділ ІІ. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Тема 6. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ І ГРОШЕЙ
6.1. Товарне виробництво: сутність та типи
Натуральне
господарство

Виробництво продуктів для задоволення особистих потреб безпосередніх виробників та членів їх роду, племені,
общини або сім’ї

Товарне
виробництво
(ТВ)

Сфера суспільного господарювання, де продукти виробляються відособленими виробниками для обміну
на ринку

Суспільний поділ праці – виокремлення і закріплення виробництва певних видів продукції або послуг за різними видами трудової діяльності, окремими людьми або їхніми групами, а також галузями, територіями і країнами

Умови
виникнення
та існування ТВ

Економічна відособленість товаровиробників на основі приватної власності на засоби виробництва та результати
виробництва

Обмін товарами і послугами між суб’єктами господарювання за допомогою грошей
(через купівлю-продаж на ринку)

Типи і риси ТВ

Просте

Загальне

Системне

Існує як уклад:
є первиною формою
ТВ; базується на індивідуальній праці власника засобів виробництва; засноване на
примітивній техніці; є
дрібним типом господарювання; має підпорядкований, залишковий характер

Такий етап розвитку економіки, коли немає продукту,
який би не набував форми
товару. Засновано на застосуванні найманої праці;
має панівний, всеохоплюючий характер; виникає при
капіталізмі

Охоплює виробничу
й невиробничу сферу,
створює певний економічний порядок за допомогою ринку, механізмів попиту, пропозиції та ціноутворення,
грошового обігу з метою одержання доходів власниками ресурсів
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6.2. Товарна форма продукту праці

Продукт – результат
трудової діяльності

Натуральний продукт – річ, створена працею і призначена для безпосереднього споживання в тому господарстві, де була вироблена

Історичні форми
продукту

Товар – продукт праці, призначений для обміну шляхом
купівлі-продажу на ринку
Послуга – корисний ефект, представлений самою діяльністю людини

Благо: 1) те, що містить
позитивний, корисний
ефект; 2) продукт праці,
що задовольняє людські
потреби

Споживна вартість –
здатність блага (товару)
задовольняти потреби
не самого виробника,
а споживачів (покупців).
Споживні вартості відрізняються якісно

Продукт

Товар

Уречевлена праця

Вартість – те спільне,
що робить блага (товари) зіставними
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Корисність –
суб’єктивне сприйняття
споживачем здатності
блага приносити йому
задоволення; корисний
ефект, який одержує
суб’єкт при споживанні
блага. Корисності відрізняються кількісно
Цінність
Мінова вартість – здатність товару обмінюватися на інші товари
в певних кількісних
пропорціях

Теорії вартості

Трудова теорія вартості (К. Маркс,
Ф. Енгельс):
• в основі пропорцій обміну – затрати суспільно необхідної праці на виробництво
продукту, або вартість;
• праця виробників має двоїстий характер:
конкретна праця витрачається в доцільній, корисній формі та створює певну
споживну вартість;
абстрактна праця є затратою здібностей, внутрішніх енергетичних ресурсів
(фізичних і розумових сил, знань) узагалі
і створює вартість товару;
• для визначення вартості здійснюється
редукція праці – зведення вартості товару як результату складної праці (вимагає
попередньої спеціальної підготовки) до
простої праці (яка не потребує спеціальної підготовки) через ринкові відносини
купівлі-продажу

Маржиналістська концепція
граничної корисності (К. Менгер,
Е. Бам-Баверк, Л. Вальрас, У. Джевонс та ін.):
в основі пропорцій обміну лежать
граничні корисності обмінюваних
товарів, тобто суб’єктивна оцінка
споживачем корисності останньої
одиниці продукту в умовах, коли
існує певний його запас (рідкість).
Гранична корисність останньої
одиниці товару дорівнює нулю.
В міру зростання кількості спожитих благ споживач готовий заплатити за кожне додаткове благо
меншу суму грошей

Затратна концепція (Дж. Міль, МакКуллох): вартість є витратами на засоби
виробництва й оплату праці

Концепція вартості А. Маршалла: існує тільки мінова вартість, тобто ціна товару, на яку
впливають два фактори: 1) корисність товару (йде з боку попиту);
2) витрати виробництва (йдуть
з боку пропозиції). Ринкові ціни
встановлюються продавцями
і покупцями в результаті попиту
і пропозиції
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6.3. Закон вартості та його функції

Відбиває сталі зв’язки між виробниками та споживачами
(продавцями та покупцями), обумовлює еквівалентний
обмін між суб’єктами товарних відносин згідно
з вартістю товарів і послуг

Виражає коливання цін навколо вартості
Закон вартості

Здійснює розподіл факторів виробництва між різними
галузями економіки
Стихійно визначає рівноважний, пропорційний, збалансований напрям економічному розвитку

Регулююча:
як стихійний регулятор
ТВ і обігу виражає вартісні величини витрат праці, факторів виробництва,
цін, прибутків й кількісне
визначення результатів
господарювання

Функції
закону
вартості

Стимулююча:
стимулює процеси досягнення ефективності ТВ,
підвищення якості товарів і послуг, продуктивну
працю, впровадження інноваційних методів господарювання, розроблення нових технологій, виникнення нових галузей

Диференційна:
у результаті дії закону відбувається соціально-економічна диференціація товаровиробників – їх розподіл на успішних, ефективних,
з конкурентоспроможними підприємствами (фірмами), і банкрутів,
які вимушені поповнювати представників найманої праці або безробітних
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6.4. Виникнення грошей. Сутність і функції грошей.
Поняття грошової системи. Закони грошового обігу

Гроші

Особливий товар, що виконує роль загального,
універсального еквівалента

Функції
грошей

Міра вартості – гроші вимірюють
вартість або цінність інших товарів, причому роблять це потенційно, ідеально, за допомогою призначення товарам цін

Засіб обігу – реальні гроші
змінюють своїх власників,
виступають як посередник
в актах продажу «товар –
гроші» і купівлі «гроші – товар»

Засіб платежу – кредитні гроші
обслуговують процес продажу товарів у кредит (векселя, чеки,
банкноти). Цю функцію гроші також виконують при виплаті заробітної плати, сплаті комунальних платежів, податків тощо

Засіб нагромадження –
гроші тимчасово випадають
із сфери обігу і використовуються для нагромадження.
Цю функцію виконують вільно конвертовані валюти,
а також золото, дорогоцінні
метали

Світові гроші – у розрахунках на світовому ринку країни використовують грошові знаки іншої
держави, які визнані конвертованими, резервними валютами
Види грошей
Металеві

Паперові

Банківські

Електронні

Грошові знаки,
що викарбувані
з металу (металеві зливки; монетні гроші)

Друковані банкноти; обов’язковий,
примусовий до
приймання засіб
обігу та платежу
в країні

Безготівкові
гроші, що записані на спеціальні рахунки їх власників у банках

Кредитні картки,
завдяки яким відбуваються всі безготівкові платежі
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Грошова
система
Грошовий
обіг

Сукупність форм організації грошового обігу, всіх
функціонуючих у країні видів грошей

Рух грошей у процесі виробництва, розподілу й обміну
національного продукту через обіг готівки та шляхом
безготівкових розрахунків

∑ ЦТ
Закон
грошового
обігу
(за К. Марксом)

Кг

∑ ЦТ – Кр + П – ВП

=

=
О

де Кг

О

— кількість грошей, які необхідні для обігу;

∑ ЦТ— сума цін товарів, які вироблені в країні;
Кр

— сума цін товарів, яки продані у кредит;

П

— платежі, за якими настав строк виплати;

ВП

— сума платежів, що взаємно погашаються;

О

Закон
грошового
обігу
(рівняння
І. Фішера)

— швидкість обігу грошових одиниць

М × V = P × Q,
де

М — грошова маса;
V — швидкість обігу грошових одиниць;
Р — середній рівень цін;
Q — кількість товарів

Емісія грошей

Випуск в обіг грошей у готівковій і безготівковій
формах
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Тема 7. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
7.1. Сутність і функції ринку. Інфраструктура ринку

Ринок

Складний та багатовимірний феномен, що можна визначити як:
1) інститут чи механізм, що об'єднує покупців (представників,
суб'єктів попиту) і продавців (представників, суб'єктів пропозиції)
окремих товарів та послуг;
2) форму суспільних зв'язків між людьми у процесі купівлі-продажу
товарів та послуг;
3) сферу відносин між виробниками і споживачами
• регулююча
• інформаційна
• стимулююча

Функції ринку

• сануюча
• контрольна
• інтегруюча

Структура
ринку

Внутрішній устрій ринку та зовнішнє розташування інститутів, які забезпечують ефективне існування ринку
як системного економічного явища

Кон’юнктура
ринку

Співвідношення попиту, пропозиції та ціни, їх зв’язки,
тенденції та закони розвитку

Організаційно-технічна: товарні біржі, оптові ринки, аукціони, ярмарки, сервісні центри, промислові палати та ін.

Інфраструктура
ринку – сукупність
організацій, установ,
що забезпечують функціонування кожного
конкретного виду ринку та системи ринків
у цілому

Фінансово-кредитна: банки, валютні та фондові біржі,
страхові компанії, інвестиційні фонди, ломбарди тощо

Державно-регулятивна: служби зайнятості, ліцензування,
оподаткування, митна система, державні фонди сприяння
діловій активності й ін.

Науково-дослідне й інформаційне забезпечення: консалтингові компанії, інформаційні центри, наукові інститути, спеціальні навчальні заклади, юридичні фірми, рекламні агенції
тощо
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7.2. Механізм функціонування ринку. Закони попиту і пропозиції.
Ринкова рівновага
Попит – це така кількість продукції, яку
споживачі хочуть і можуть купити за
певною ціною протягом певного періоду
часу на певному ринку

Пропозиція – це кількість продукції,
яку виробник хоче і може виробити та
запропонувати за певною ціною протягом певного часу на певному ринку

Ціна попиту – гранична максимальна ціна, за якою споживачі ще
згодні купити товар

Ціна пропозиції – гранична мінімальна ціна, за якою виробники ще
готові продавати свої вироби

Закон попиту: за незмінності всіх
інших факторів зниження ціни веде до зростання попиту, і навпаки

Закон пропозиції: за незмінності
всіх інших факторів зниження ціни
веде до скорочення пропозиції товару для продажу, і навпаки

Окрім ціни, на попит впливають:
ціни на взаємодоповнюючі та
взаємозамінні товари, грошові доходи населення, уподобання споживачів, очікування покупців тощо

Окрім ціни, на пропозицію впливають: технологічний розвиток,
ціни на ресурси, чисельність продавців, оподаткування, субсидування, очікування виробників тощо

Вплив нецінових факторів на попит
відбиває функція попиту:
QD = f (Pa, Pb…, I, T, W, n, …)

Вплив нецінових факторів на пропозицію відбиває функція пропозиції: QS = f ( Pr, C, l, L, n, t, s, …)

P
Надлишок

S

P0
Дефіцит

0

Q0

D

Q

Ринкова рівновага: крива попиту (D) перетинається з кривою
пропозиції (S) у точці ринкової рівноваги, якій відповідає ціна
рівноваги P0 і рівноважний обсяг продукції Q0
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7.3. Поняття еластичності попиту і пропозиції

Еластичність пропозиції за ціною –
здатність пропозиції товару змінюватися під впливом зміни його ціни

Еластичність попиту за ціною –
здатність попиту на товар змінюватися під впливом зміни його ціни

Коефіцієнт цінової еластичності
попиту (EDp):

Коефіцієнт цінової еластичності
пропозиції (ESp):

EDp = відсоткова зміна обсягу попиту
відсоткова зміна ціни
або:
D1 – D0 P1 – P0
ΔD ΔP
EDp =
:
=
:
,
D0 + D1 P0 + P1
D0 + D1 P0 + P1
де Δ D – зміна попиту на товар;
Δ P – зміна ціни товару;
D0 – початковий обсяг попиту;
D1 – наступний обсяг попиту;
P0 – початкова ціна; P1 – наступна ціна

ESp = відсоткова зміна обсягу пропозиції
відсоткова зміна ціни
або:
ΔS
ΔP
ESp =
:
,
S0 + S1
P0 + P1
де Δ S – зміна пропозиції товару;
Δ P – зміна ціни товару;
S0 – початкова пропозиція товару;
S1 – наступна пропозиція товару;
P0 – початкова ціна; P1 – наступна ціна

Розрізняють такі види попиту
в залежності від його еластичності:
1) еластичний попит (EDp > 1);
2) нееластичний попит (EDp < 1);
3) попит з одиничною еластичністю
(EDp = 1);
4) абсолютно еластичний попит
(EDp → ∞);
5) абсолютно нееластичний попит
(EDp = 0)

Розрізняють такі види пропозиції
в залежності від її еластичності:
1) еластична пропозиція (ESp > 1);
2) нееластична пропозиція (ESp < 1);
3) пропозиція з одиничною еластичністю (ESp = 1);
4) абсолютно еластична пропозиція
(ESp → ∞);
5) абсолютно нееластична пропозиція
(ESp = 0)

P

2

5

P

5

3

2
3
1

4
4
1
0

Q

0
37

Q

Тема 8. КОНКУРЕНЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
8.1. Конкуренція, її сутність та основні функції в ринковій економіці
Конкуренція – це: 1) суперництво, боротьба між виробниками товарів та послуг за кращі,
економічно вигідні умови виробництва та реалізації продукту, одержання найвищих прибутків; 2) раціональна поведінка, яка виникає в умовах суперництва та боротьби економічних
агентів за обмежені блага (ресурси, товари чи гроші)
Види конкуренції
За сферами
суперництва

Внутрішньогалузева

Міжгалузева

Боротьба між фірмами однієї галузі; сприяє встановленню ринкових цін
на однорідну продукцію
За методами
суперництва

Видова

Предметна

Суперництво на
ринку конкретних
видів продукції
та послуг різних
фірм-виробників

За механізмом боротьби

Боротьба між фірмами різних галузей;
призводить до переливання капіталів із
однієї галузі до іншої (де можна отримати
більшу норму прибутку)

Боротьба однорідних
видів продукту подібного споживання,
але з різними характеристиками

Цінова

Має місце, коли різні
товари задовольняють однакову потребу чи мають однакове призначення

Нецінова

Використання ціни (цінових знижок,
цінової дискримінації) для досягнення кращих економічних умов виробництва, реалізації та завоювання
ринку

Цивілізована

За формами
ділової
практики

Функціональна

Використання технічних переваг,
надійності, дизайну та інших характеристик продукту, надання
різноманітних послуг для споживача

Нецивілізована

Застосування цивілізованих форм
суперництва (краща якість продукту,
краще обслуговування споживачів
тощо); добросовісна конкуренція
з дотриманням норм законодавства
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Застосування жорстоких, руйнівних методів, які націлені на знищення конкурентів; недобросовісна конкуренція з порушенням
норм законодавства

Регулювання

Стимулююча

Функції конкуренції

Розподільна

Мотивування

8.2. Моделі досконалої та недосконалої конкуренції
Моделі ринку
Характерні
риси

Досконала
конкуренція

Недосконала конкуренція
Монополістична
конкуренція

Олігополія

Кількість
фірм
на ринку

Велика кількість малих Порівняно велика
за розміром фірм, жодна
з яких не займає значної
частки ринку

Декілька великих, взаємозалежних
фірм

Тип
продукту

Однорідний (стандарти- Диференційований Однорідний
зований)
(стандартизований)
або
диференційований
Відсутній; ціну формує Обмежений
Значний, осоринок відповідно до дії
бливо за назаконів попиту і пропоявності таємзиції
ної змови
Доволі легкі, перепони Порівняно легкі
Мають місце
(бар’єри) відсутні
вагомі перешкоди (бар’єри)

Контроль
фірми
над ціною
Умови
входження
до галузі
(на ринок)
та виходу
з неї
Нецінова
конкуренція

Відсутня

Інформованість
продавців
і покупців

Усі суб’єкти ринку добре проінформовані про
ситуацію на ринку (попит, пропозицію, рівень
цін)

Чиста
монополія
Одна

Унікальний,
без близьких
замінників
Значний;
ціну диктує
фірма

Заблоковано
технологічними, фінансовими, юридичними
та іншими
бар’єрами
Значна увага при- Типова, особ- В основному
діляється рекламі, ливо при ви- у формі реквикористанню
пуску дифе- ламування
торговельних
ренційовано- продукту
знаків і марок
го продукту
та фірми
Інформація
Значно
Значно
про деякі аспекти обмежена
обмежена
господарськофінансової діяльності фірми обмежена

Олігопсонія

Ситуація на ринку, за якої є лише кілька покупців

Монопсонія

Ситуація на ринку, коли продавцям протистоїть тільки один покупець
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8.3. Монополізм, його природа, типи, форми та наслідки

Монополізм виростає з конкуренції і базується
на концентрації та централізації виробництва
чи капіталу
Монополізм пов’язаний із технологічною олігополією

Типи
монополізму

Монополізм знаходить свій вияв у значному поширенні монополій, обумовлених диференціацією продукту

Монополізм тих підприємств, які лідирують
в окремих галузях науково-технічного прогресу

Монополізм пов’язаний із природно-державною
монополією

Картель – об’єднання декількох підприємств однієї сфери виробництва, учасники якого зберігають власність на вироблений продукт, виробничу
і комерційну самостійність і домовляються
про рівень цін, обсяг виробництва товарів і послуг
та частку кожного на певному ринку збуту

Форми
монополій

Синдикат – об’єднання декількох підприємств
однієї сфери виробництва, учасники якого зберігають виробничу, але втрачають комерційну самостійність і власність на вироблений продукт.
У синдикаті збут товару здійснюється загальною
збутовою конторою
Концерн – об’єднання багатьох підприємств різних галузей економіки, учасники якого втрачають
власність на вироблений продукт, а головна фірма
здійснює над іншими учасниками об’єднання фінансовий контроль
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8.4. Конкурентна та антимонопольна політика

Антимонопольна
політика

Система державних заходів правового, економічного, фінансового, податкового, психологічного характеру, що перешкоджають
проявам антиконкурентної поведінки як
діяльності держави, так і недержавних
підприємств та організацій у формуванні конкурентних ринкових структур

Конкурентна
політика

Складова антимонопольної політики, оскільки вона спрямована на запобігання підриву
або викривлення конкуренції з боку фірм, що
мають ринкову владу, тобто можуть використовувати економічну ситуацію у своїх інтересах без урахування інтересів інших

Усунути можливість зловживань своїм монопольним становищем на ринку, захистити
конкуренцію як важливий механізм існування економіки; попередити створення монополій і перешкодити використанню монопольної влади

Мета
антимонопольної
політики

•

Напрями антимонопольної діяльності

•

•

припинення: зловживань монопольним становищем; неправомірних угод; дискримінації підприємців органами влади і управління; недобросовісної конкуренції;
контроль за дотриманням: антимонопольних
вимог у процесі перетворення державної власності; антимонопольних вимог у процесі антимонопольного регулювання, при прийнятті рішень органами влади і управління;
контроль за економічною концентрацією
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Розділ ІІІ. МІКРОЕКОНОМІКА
Тема 9. ДОМОГОСПОДАРСТВО ЯК СУБ’ЄКТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
9.1. Домогосподарство як економічний суб’єкт.
Соціально-економічні функції домогосподарств
Домогосподарство – це економічна одиниця, що складається з однієї чи більше осіб,
об’єднаних спільним бюджетом та місцем проживання, яка є власником ресурсів,
забезпечує ними економіку та використовує отримані за них гроші для купівлі товарів
та послуг

Неокласичний
підхід

У ринковій економіці домогосподарства діють раціонально. Вони купують максимально корисні товари на основі
найкращого співвідношення ціни та якості та прагнуть
якомога вигідніше продати на ринку праці свій людський
капітал, вибираючи між альтернативними варіантами
зайнятості, веденням домашнього господарства та вільним часом

«Нова економіка
домогосподарств»

Домогосподарство – не пасивний споживач, а активний
виробник споживчих благ. Домогосподарство – маленька
фабрика, яка за допомогою «виробничих факторів» (ринкових товарів та часу) випускає «кінцеву продукцію»
(споживчі блага), тобто в домогосподарстві відбувається
поєднання виробництва із споживанням

Інституціональний
підхід

Домогосподарства не можуть діяти раціонально через
складність інформації та невизначеність, а тому у своїй
поведінці вони керуються іншими принципами (орієнтація на думку більшості, звички, традиції, звичаї). Конкретні цілі певного домогосподарства перебувають під впливом соціального та інституціонального середовища

Функції
домогосподарств
Споживча

Заощаджувальна

Відтворювальна
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Виробнича
(зовнішня
та внутрішня)

9.2. Поведінка домогосподарств (споживачів) на ринку товарів та послуг.
Раціональний споживчий вибір

Головна мета домогосподарства на ринку товарів та послуг – максимальне задоволення потреб з урахуванням існуючих обмежень у доходах та цінах
Вибір між споживанням
і заощадженнями

Вибір між великою кількістю товарів
і масою бажань

Функція споживання – залежність
між обсягом споживання та наявним
доходом

Поведінка споживача – процес формування попиту на товари та послуги
з урахуванням доходів та вподобань

Дж. М. Кейнс
І. Фішер
Ф. Модільяні
М. Фрідмен
Дж. Дьюзенберрі

При зміні реального доходу розміри споживання
змінюються в тому самому напрямі, але не з такою
самою швидкістю
Споживання залежить не від поточного доходу,
а від доходу людини протягом усього її життя
Споживання залежить як від доходу, так і від накопиченого на даний момент часу багатства
Поточне споживання залежить від постійного доходу та слабко реагує на тимчасові зміни доходу
Споживання залежить від соціальних факторів – під
впливом більш заможних груп споживачі збільшують обсяги споживання

Функціональний

Споживчий попит

Нефункціональний

Зумовлений споживчими властивостями економічного блага
Зумовлений чинниками,
що безпосередньо не пов’язані
з властивостями економічного блага
Споживач намагається витримати загальний стиль та купує те, що купують інші, хто
є для нього взірцем

Ефект приєднання
до більшості

Ефект сноба

Споживач, прагнучи досягти винятковості,
формує попит усупереч вибору більшості

Ефект Веблена

Ефект збільшення споживчого попиту,
пов’язаний із тим, що товар має більш
високу (а не більш низьку) ціну
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9.3. Корисність: поняття, тенденції розвитку.
Бюджетна лінія. Крива байдужості
Корисність – це здатність економічного блага задовольняти потреби споживачів
Кардиналістський підхід

Ординалістський підхід

Корисність вимірюють за допомогою
абсолютних показників у вигаданих
одиницях – ютилях. Чим більше ютилей, тим більше корисність

Загальна корисність – сукупна
корисність від споживання всіх
наявних одиниць блага
Гранична корисність – додаткова корисність, яку споживач
отримує від додаткової одиниці
блага

Споживач порівнює корисність благ, не
вимірюючи її кількісно. Йому лише треба
визначитися, який набір благ має більшу
корисність, але не уточнювати, наскільки

Закон спадної граничної корисності
(І закон Госсена):
у міру зростання обсягів споживання певного
блага додаткова корисність від споживання
кожної наступної одиниці блага знижується

1. Аналіз уподобань споживача або бажань обрати той чи інший
набір товарів (здійснюється за допомогою кривих байдужості)

Етапи аналізу споживчого вибору

Товар
А

Крива байдужості показує різні комбінації двох продуктів, набори яких
мають однакову корисність
для споживача

Товар Б
Крива байдужості

2. Зіставлення виявлених переваг із бюджетними можливостями
(здійснюється за допомогою бюджетної лінії)
Товар
А

Бюджетна лінія показує всі комбінації двох продуктів, які споживач може
придбати за даного рівня доходу і цін
за умов повного використання наявних доходів

Товар Б
Бюджетна лінія

3. Знаходження оптимального набору благ (параметрів рівноваги
споживача)
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9.4. Рівновага споживача

Рівновага споживача – ситуація, у якій споживач максимізує загальну
корисність у межах наявного бюджету
Кардиналістський підхід
до визначення параметрів
рівноваги

Ординалістський підхід
до визначення параметрів
рівноваги

Умови оптимального споживчого
вибору:
• дохід повністю витрачається;
• оптимальний набір товарів приносить
максимальне задоволення

Правило максимізації корисності
(ІІ закон Госсена):
споживач максимізує корисність, коли
грошовий дохід розподіляється таким
чином, щоб гранична корисність у розрахунку на одиницю вартості товарів
була однаковою:
M UA
M UB
M Ui
=
= K=
PA
PB
Pi

Товар А

,

Товар Б
Рівновага споживача

де MU – гранична корисність товару;
Р – його ціна

Реакція
споживача
на зміну
доходів

Реакція
споживача
на зміну цін

Закон Енгеля:
із зростанням реальних доходів
споживання вторинних благ
зростає швидше, ніж товарів
першої необхідності

Ефект заміщення:
споживач відмовляється від купівлі товару, що подорожчав,
і спрямовує вивільнені кошти
на придбання товару,
що подешевшав
Ефект доходу:
при зниженні ціни споживач
може придбати все більше
товарів на той же дохід, тим
самим його реальний дохід
зростає
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Нормальні товари –
споживання зростає
при збільшенні доходу
Неякісні товари –
споживання скорочується
при збільшенні доходу
Нейтральні товари –
споживання не змінюється
при збільшенні доходу

Товари Гіффена – товари, споживання яких зростає при збільшенні цін,
і які посідають значне
місце у бюджеті
споживача

Тема 10. ПІДПРИЄМНИЦТВО. ФІРМА В СИСТЕМІ
РИНКОВИХ ВІДНОСИН
10.1. Підприємницька діяльність, її сутність та різноманітність
організаційних форм

Економічний
ресурс,
функції якого спрямовані на задоволення суспільних потреб на базі
оптимального використання обмежених ресурсів: ефективна комбінація факторів виробництва, інновації, контроль
за витратами

Самостійна, ініціативна,
систематична, на власний
ризик господарська діяльність, що здійснюється
суб’єктами
господарювання (підприємцями) з
метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання
прибутку

Підприємництво

Ознаки

Види

• самостійність: підприємець є
економічно відокремленим суб’єктом господарювання
• отримання прибутку як мета
підприємницької діяльності
• інноваційніть
• ризик
• економічна, майнова та інші форми відповідальності підприємця

• залежно від змісту діяльності:
виробниче, комерційне, фінансове,
посередницьке підприємництво
та ін.
• підприємництво з утворенням
юридичної особи та без утворення
юридичної особи
• підприємництво з використанням
найманої праці та без використання
найманої праці

Організаційні форми
Одноособове володіння

Партнерство

Корпорація

Власником бізнесу є підприємець, котрий бере на
себе ризики, несе особисту майнову відповідальність, привласнює прибуток

Об’єднання майна та
діяльності кількох підприємців, які спільно
володіють майном партнерства, контролюють
його діяльність та розподіляють прибуток

Об’єднання
власності
значної кількості осіб на
засадах акціонування та
обмеженої відповідальності учасників
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10.2. Теорії фірми. Нова фірма
Техніко-організаційна ланка фірми, в
межах якої безпосередньо здійснюється
технологічне поєднання ресурсів, діяльність якої спрямовується на досягнення
цілей фірми

Індивідуальний
економічний
суб’єкт ринкових відносин, що володіє підприємствами та керує ними з метою отримання прибутку

Фірма

Підприємство

Одиниця підприємницької
діяльності, виробнича одиниця,
що перетворює обмежені ресурси на продукт з метою отримання прибутку

Технологічний
підхід

Коаліція власників ресурсів
на основі довгострокових контрактів з метою мінімізації
трансакційних витрат

Контрактний
підхід

Інституціональні
теорії

Еволюційний
підхід

Теорія
еволюційної
мікроекономіки

Економічна система як сукупність
суб’єктів, поведінку яких визначають певні внутрішні правила,
функціонування якої є еволюційним процесом, що охоплює стадії
життєвого циклу: заснування, розвиток, зрілість, розпад, заснування
як перетворення

Класичні,
неокласичні теорії

Стратегічна поведінка фірми
активно впливає на її зовнішнє
середовище, що забезпечує досягнення поставленої мети

Стратегічний
підхід

Теорія ігор

Одиниця координації, яка поряд з ринковим механізмом координації (або додатково до
нього) забезпечує алокацію ресурсів

Економікоорганізаційний
підхід

Економічна теорія
організацій

Психологічноменеджеріальний підхід

Теорії нової фірми

Інтелектуальна підприємницька організація, що навчається;
віртуальна організація, ознаками якої є використання інформаційних технологій, зовнішніх
та внутрішніх мереж
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10.3. Функції фірми. Зовнішнє та внутрішнє середовище фірми.
Види фірм (підприємств)

Функції

• виробнича;
• ресурсопостачальна;
• реалізаційномаркетингова;
• інноваційна;
• фінансовоінвестиційна;
• інформаційна;
• управління
знаннями;
• мережева;
• зовнішньоекономічна;
• мезоекономічна;
• макроекономічна

Внутрішнє
Сукупність чинників, що створюються і контролюються фірмою
і забезпечують
її функціонування:
стратегії, цілі, завдання, структура,
технології, персонал, культура

Фірма
(підприємство)

Види

• за формами власності: підприємство
приватне, колективне, комунальне,
державне та підприємство, засноване
на змішаній формі власності;
• за способом утворення та формування
статутного фонду: унітарні та корпоративні підприємства;
• за розміром (середньооблікова чисельність працюючих – ЧП та обсяг валового
доходу від реалізації продукції за рік – ВД):
малі підприємства (ЧП не перевищує 50
осіб; ВД – 500 тис. євро); середні підприємства; великі підприємства (ЧП перевищує 1000 осіб, ВД перевищує 5 млн євро)

Середовище фірми

Зовнішнє

Чинники та умови, що перебувають поза фірмою, не залежать від неї та впливають або можуть впливати на її ефективність

Мікросередовище

Макросередовище

Неконтрольовані фірмою
чинники, що здійснюють
прямий вплив на її ефективність

Неконтрольовані фірмою
чинники, що здійснюють
непрямий вплив на її ефективність

Постачальники, клієнти,
конкуренти, елементи ринкової, суспільної, державної інфраструктури, з якими контактує фірма

Економічні, соціальні, політичні, правові, науковотехнічні, культурні, демографічні, природні, міжнародні
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10.4. Ресурси фірми. Капітал фірми: сутність, структура, кругооборот
Ресурси виробничої фірми

Товарні

Матеріальні

Продукція,
гроші

Предмети
праці

Основний капітал:
функціонує у виробничому процесі тривалий час, переносячи
свою вартість на вартість новоствореного
продукту частинами, в
міру фізичного та морального зношування
(амортизація)

Трудові

Знання,
досвід,
навички
робітників

Ресурси сфери обігу

Ресурси виробництва

Засоби
праці

Монетарні

Нематеріальні

Патенти, ліцензії, товарні знаки, ноу-хау,
репутація

Інтелектуальні
ресурси

Оборотний капітал:
– оборотний капітал
виробництва: повністю переносить свою вартість на
вартість новоствореного
продукту протягом одного
циклу виробництва (предмети праці);
– оборотний капітал сфери
обігу (продукція, гроші)

Інтелектуальний
капітал:
– фірмово-специфічний
людський капітал;
– структурний капітал, у складі якого:
клієнтський капітал та
організаційний капітал:
інноваційний капітал,
капітал процесів

Капітал фірми
Сукупність ресурсів фірми у вартісному вимірі,
що забезпечують створення нової вартості
Власний капітал фірми

Запозичений капітал фірми

Кошти власників (засновників),
нерозподілений прибуток

Довгострокові та короткострокові
банківські кредити

Джерела капіталу фірми
Функціональні форми капіталу виробничої фірми відповідно стадій його кругообороту:
руху капіталу, протягом якого він проходить три стадії та набуває трьох функціональних
форм: Г–Т…В…Т1– Г1
Грошовий капітал

Виробничий капітал
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Товарний капітал

10.5. Рівновага фірми як виробника
Рівновага фірми як
виробника — такий
стан виробництва, за
якого використання
ресурсів дає змогу
отримати максимальний обсяг продукції

Ізокванта

Крива, що демонструє
різні варіанти комбінації ресурсів, які
можна використовувати для випуску певного обсягу продукту

Ізокоста

Лінія, що демонструє варіанти комбінації ресурсів, які може придбати
фірма за ринковою ціною
відповідно до її бюджету

C

C
A

M
B

0
L
C – одиниці капіталу за
період часу; L – одиниці
праці за період часу;
АВ – ізокванта

Максимально
ефективна комбінація ресурсів

N
0
L
C – одиниці капіталу за
період часу; L – одиниці
праці за період часу;
MN – ізокоста

Комбінація ресурсів у точці
дотику ізокванти та ізокости

С

А
M

Е
В
N
0
L
E (точка дотику ізокванти та ізокости) – рівновага фірми як виробника
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10.6. Управління фірмою. Менеджмент та його основні функції

Менеджмент – керування людьми, управління соціально-економічними процесами
на рівні організації, фірми, підприємницької структури

Функції
Планування – формулювання цілей та напрямів діяльності фірми;
розроблення системи планів організації
Організовування – формування внутрішньої структури організації;
розподіл повноважень і відповідальності між працівниками
Мотивація – спонукання працівників до активної діяльності
Контроль – перевірка і зіставлення фактичних результатів діяльності фірми з плановими, корегування дій виконавців
Координування – забезпечення узгодженого функціонування всіх
ланок організації шляхом обміну інформацією
Рівні менеджменту

Стратегічний менеджмент – формулювання генеральної мети менеджменту;
прогнозування шляхів, способів та результатів її досягнення з урахуванням різних чинників; розроблення стратегічного
плану організації

Оперативний менеджмент –
практична діяльність із реалізації стратегії організації

Основні сфери

Виробничий
менеджмент –
організація та
управління
виробничою
функцією
фірми

Інноваційний
менеджмент –
організація
та управління
інноваційними
процесами
в організації

Менеджмент
маркетингу –
управління
ринковою
діяльністю
фірми
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Фінансовий
менеджмент –
управління
грошовим
господарством фірми

Персоналменеджмент –
управління
персоналом
фірми

10.7. Маркетингова діяльність фірми: сутність, види, мета
Маркетинг – напрям діяльності фірми, пов'язаний із розробленням, виробництвом
і збутом конкурентоспроможних товарів на основі вивчення ринку, конкретних
потреб споживачів і з метою одержання прибутку

Основні концепції

Удосконалення виробництва

Удосконалення товару

Інтенсифікації комерційних
зусиль

Власне
маркетингу

Соціальноетичного
маркетингу

Орієнтації
маркетингу на конкурентів

Рівні
Стратегічний маркетинг – вибір товарних ринків з конкурентною перевагою фірми, опрацювання стратегій і
програм діяльності фірми на кожному
з таких ринків

Операційний маркетинг – практична
діяльність із реалізації стратегії маркетингу. Будується відповідно до комплексу маркетингу

• продукт
• ціна
• розподіл продукту
• просування продукції

Комплекс маркетингу – основні
інструменти маркетингу, завдяки
яким фірма може впливати на покупців

Види

Споживчий –
діяльність фірми
спрямовується на
задоволення потреб
кінцевих
споживачів

Промисловий –
діяльність фірми
спрямовується на
задоволення потреб організацій

Внутрішній –
пов’язаний із задоволенням потреб національного споживача
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Міжнародний
(зовнішньоекономічний) – маркетинг за межами
країни, де знаходиться
організація

Тема 11. ВИТРАТИ І ДОХОДИ ФІРМИ. МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ
11.1. Економічні витрати фірми: сутність, види. Витрати фірми
в короткостроковому та довгостроковому періодах
Валові витрати (TC)
TC = TFC + TVC

Собівартість продукції
(повна)

Сукупність витрат фірми на залучення ресурсів

Вартісна оцінка витрат фірми на
виробництво та реалізацію продукції

Витрати, розмір яких
у короткотерміновому періоді не залежить від змін обсягу
виробництва

Витрати, розмір яких
у короткотерміновому періоді змінюється в залежності від
змін обсягу виробництва

Постійні витрати
(TFC)

Перемінні витрати
(TVC)

Зовнішні
(явні) витрати

Витрати на залучення ресурсів, що
не належать фірмі,
сплачуються і враховуються в бухгалтерському
обліку

Витрати
на одиницю
виробленої
продукції

Середні
витрати
(ATC)

Граничні
витрати
(MC)

Внутрішні
(неявні) витрати

Економічні
(альтернативні)
витрати

Витрати, які фірма повинна
зробити, або ті доходи, які
вона змушена забезпечити
постачальникам
ресурсів,
щоб дістати можливість використовувати ресурси у
своїх виробничих цілях і не
допустити використання їх
у альтернативних виробництвах

Додаткові витрати на виробництво додаткової одиниці
продукції

Витрати на власні ресурси
підприємця, що використовуються фірмою, не
сплачуються і не відображаються в бухгалтерському обліку; їхня вартість
вимірюється гіпотетично
як не одержаний підприємцем дохід при альтернативному
використанні
власних ресурсів
Складовий елемент

Плата за підприємницький ресурс, який підприємець використовує, якщо самостійно веде бізнес; його вартість
вимірюється не одержаною підприємцем заробітною платою менеджера при альтернативному використанні підприємницького ресурсу
53

Нормальний
(безумовний)
прибуток

11.2. Види доходів фірми. Теорії прибутку

Дохід

Певна кількість коштів та інших благ, які отримані фірмою за певний період часу в результаті її діяльності як організаційної одиниці бізнесу

Валовий (загальний)
дохід (TR)

Середній дохід
(AR)

Загальна сума доходів
від усіх видів діяльності
фірми

Середня виручка від реалізації однієї одиниці
товару, або середня ціна
одиниці продукції

Приріст валового доходу
при зростанні продажів
на одну одиницю товару

Різниця між валовим
(загальним) доходом
і валовими (загальними)
витратами фірми

Прибуток
на одну одиницю
проданої продукції

Приріст валового
прибутку при зростанні
продажів на одиницю
товару

Валовий прибуток
(Tπ)
Прибуток

Середній прибуток
(Aπ)

Граничний дохід
(MR)

Граничний прибуток
(Mπ)

Надлишок доходу над витратами фірми; складова доходу

Теорії прибутку
Компенсаторні
та функціональні
Теорії монопольного прибутку
та прибутку
від ринкового
дисбалансу
Технологічні та
інноваційні теорії

Прибуток є справедливою компенсацією та винагородою підприємцю за виконання підприємницької функції, а також за ризик

Прибуток є результатом недосконалості ринку, здатності фірми утримувати монопольні переваги

Отримання прибутку безпосередньо пов’язане із застосуванням нових технологій, здійсненням інноваційної
діяльності, виробництвом інноваційної продукції
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Види прибутку

Бухгалтерський прибуток –
валовий дохід
за вирахуванням зовнішніх
витрат

Економічний прибуток – валовий
дохід без зовнішніх
та внутрішніх витрат з урахуванням
нормального прибутку

Балансовий прибуток – сума
прибутку від реалізації продукції
та інших доходів

Чистий прибуток –
частина балансового
прибутку, що залишається в розпорядженні фірми після
виплат податків та
інших першочергових платежів

Економічний прибуток відбиває рівень ефективності
бізнесу:
• економічний прибуток < 0: бізнес є збитковим
• економічний прибуток = 0: підприємець отримує
дохід як плату за підприємницький ресурс, але
не отримує додаткового доходу
• економічний прибуток > 0: бізнес є прибутковим,
тобто фірма адаптувалася до ринкової ситуації і має
конкурентні переваги

Валовий дохід

Бухгалтерські (зовнішні) витрати

Бухгалтерський
прибуток

Внутрішні витрати з урахуванням
нормального прибутку

Економічний
прибуток
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11.3. Умови максимізації прибутку фірми. Беззбитковість і рентабельність.
Економічний зміст банкрутства фірми

Прибутковість фірми

Умови
максимізації
прибутку

Максимальне значення прибутку досягається, коли розрив між валовими доходами та валовими витратами фірми є найбільшим:
TR – TC → max
Максимальне значення прибутку досягається, коли граничний дохід дорівнює граничним витратам фірми:
MR = MC

Норма прибутку – відсоткове відношення прибутку фірми до її капіталу
Показники
прибутковості
фірми

Рентабельність – рівень прибутковості фірми в певний
період часу

Віддача витрат на виробництво: співвідношення прибутку від реалізації продукції та обсягу реалізованої продукції; співвідношення прибутку від реалізації певного найменування продукції та собівартості її виробництва
Рентабельність виробничих засобів фірми: співвідношення прибутку
за рік та середньорічної вартості основних та оборотних виробничих
засобів

Рентабельність власного капіталу фірми: співвідношення прибутку
та власного капіталу фірми

Рентабельність сукупного капіталу фірми: співвідношення прибутку
та сукупного капіталу фірми
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Рівність валового доходу та валових витрат
фірми:
TR = TC

Беззбитковість
фірми

Точка беззбитковості (А) – критична точка обсягу виробництва (Q1), починаючи
з якого фірма одержує прибуток

Валові
доходи (TR)
і валові
витрати
(ТС)

TR
A

0

Неплатоспроможність
фірми

Банкрутство фірми

TC

Q1
Кількість продукції

Q

Неспроможність фірми виконати в зазначений
строк грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому числі із заробітної плати, а також
виконати зобов’язання з уплати податків та
зборів не інакше як через відновлення її платоспроможності

Нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом
вимоги кредиторів не інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури
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11.4. Механізм ціноутворення на підприємстві
Ціна – кількість грошей, які покупець може заплатити, а продавець згоден одержати за свій товар чи послугу; об’єкт договору між покупцем і продавцем; грошове визначення вартості товару

Функції ціни

• облікова
• відшкодувальна
• інформаційна
• врівноважувальна
• стимулююча
• розподільна

Фактори ціноутворення

• тип ринку;
• вид галузі та категорія
товару;
• споживчий попит та його еластичність за цінами;
• політичні, правові, техніко-виробничі, культурно-етичні

Пасивна
Ціна не виступає
активним
інструментом досягнення цілей фірми

Види цін

Ціноутворення – діяльність фірми з визначення
ціни на її продукцію

Етапи розрахунку
початкової ціни

1) визначення
завдань та цілей
ціноутворення;
2) вивчення попиту
на товар;
3) облік витрат
на виробництво
товару;
4) вивчення цін
конкурентів
та типу ринку;
5) вибір методу
ціноутворення;
6) встановлення
ціни

• вільні, державні (регульовані, фіксовані);
• оптові, роздрібні;
• внутрішні, зовнішні
(ціни світового ринку)

Методи ціноутворення
• слідування за кривою
попиту;
• ціноутворення з орієнтацією
на витрати;
• ціноутворення за методом
«цільового прибутку»;
• визначення ціни на основі
беззбитковості;
• ціноутворення з орієнтацією
на конкуренцію;
• визначення ціни на основі
рівня поточних цін;
• визначення ціни на основі
відчутності цінності товару

Цінова політика фірми

Активна

Сукупність стратегічних та
тактичних рішень фірми
щодо ціноутворення на її
продукцію

Ціна виступає активним
інструментом досягнення
цілей фірми
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Тема 12. РИНОК ПРАЦІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
12.1. Ринок праці. Сутність відносин найму робочої сили
Ринок праці є особливим типом ринку, на якому укладаються угоди про найом
працівників. Його утворюють сукупність економічних відносин, форм і методів
погодження й регулювання інтересів безпосередніх виробників і роботодавців,
пов’язаних з організацією, використанням та оплатою найманої праці

Суб’єкти ринку праці

Наймані працівники

Професійні спілки

Роботодавці

Держава і органи
місцевого
самоврядування

Організації
роботодавців

Об’єкт ринку праці – право користування робочою силою найманих працівників

Право користування робочою силою
Найманий
працівник

Роботодавець
Оплата праці
Обмін на ринку праці
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12.2. Базова (конкурентна) модель ринку праці
Попит на працю (DL)

Пропозиція праці (SL)

Кількість працівників певної професії, яку хочуть і можуть найняти
роботодавці за того рівня зарплати,
який на певний момент склався
в галузі

Кількість працівників, які хочуть
працевлаштуватися і пропонують
свої трудові послуги роботодавцям
за того рівня зарплати, який на певний момент склався в галузі

Фактори попиту на працю:
• фонд оплати праці фірми;
• попит на продукцію фірми;
• стан виробництва (особливості
технології, розміри й ефективність капіталу, методи організації
виробництва та праці);
• якість праці (освіта, професіоналізм, продуктивність праці);
• інші фактори

Фактори пропозиції праці:
• рівень заробітної плати;
• прихильність працівника
до професії;
• престиж праці та фірмироботодавця;
• можливість реалізувати творчі
здібності;
• культурні інтереси;
• інші фактори

PL

PL

SL

DL

0
QL
Крива попиту на працю

0
QL
Крива пропозиції праці

PL

SL

P0
DL
0

Q0

QL

Рівновага на ринку праці
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12.3. Заробітна плата як регулятор ринку праці
Заробітна плата – ціна робочої сили; винагорода, яку за трудовим договором
підприємець (роботодавець) виплачує працівникові за виконану ним роботу
Номінальна заробітна
плата

Реальна заробітна
плата

Сума грошей або грошова заробітна плата,
яку працівник одержує за свою працю протягом певного часу

Кількість товарів і послуг, які можна придбати за номінальну заробітну плату. Це
«купівельна спроможність» номінальної
зарплати

Відтворювальна

Стимулююча

Вартість
робочої сили

Оптимізаційна

Функції заробітної плати

Регулююча

Соціальна

Згідно з резолюцією Міжнародної конференції зі статистики праці
(1985) вартість робочої сили – це розмір фактичних видатків наймача на утримання робочої сили. Включає:
• оплату виконаної працівником роботи (власне заробітна плата);
• витрати на оплачуваний, але не відпрацьований робочий час;
• премії і нерегулярні виплати;
• заробітну плату в натуральній формі;
• пільги, послуги, допомоги в натуральній і грошовій формах;
• витрати підприємств на оплату житла працівників, їх соціальне
забезпечення, професійне навчання, утримання громадських служб
соціальної сфери;
• інші витрати

Структура заробітної плати
Основна заробітна
плата

Додаткова заробітна
плата

Інші заохочувальні та
компенсаційні виплати

Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, за посадові
обов’язки)

Винагорода за працю
понад установлені норми, за трудові успіхи,
винахідливість та за
особливі умови праці

Винагорода за підсумками
праці за рік, премії за спеціальними системами і
положеннями, компенсаційні та інші виплати, які
не передбачені чинним
законодавством, або проводяться понад встановлені ним норми
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Тарифна
система

•
•
•
•
•

Форми заробітної плати
Відрядна

Почасова

Комісійна

тарифні розряди;
тарифні ставки;
міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів
тарифних ставок (посадових окладів);
тарифні сітки;
тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники)

Системи заробітної плати
Пряма відрядна – заробіток безпосередньо залежить від виробітку
Непряма відрядна – використовується для оплати праці допоміжних
працівників, зайнятих обслуговуванням основних технологічних процесів
Відрядно-преміальна – поєднує заробіток за основними відрядними
розцінками з премією за ефективну і якісну працю
Відрядно-прогресивна – виконання норми оплачується за одними розцінками, а виробіток продукції понад норму – за збільшеними розцінками
Акордна – відрядна розцінка обчислюється на основі норм не на окрему операцію (виріб), а на весь комплекс робіт у цілому
Колективний підряд – колективна відрядна оплата праці за кінцевими результатами роботи бригади (колективу)
Проста почасова – нараховується за погодинними або поденними тарифними ставками (місячними окладами) з урахуванням фактично
відпрацьованого часу
Почасово-преміальна – передбачає крім оплати праці за почасовими
тарифними ставками ще й премію за досягнення встановлених якісних
і кількісних виробничих показників
З лінійною комісійною винагородою – заробіток складається з фіксованого окладу та певного процента від розміру результатного показника (обсягу продажу)
З прогресивною комісійною винагородою – заробіток складається
з фіксованого окладу та поступово зростаючого процента винагороди
при досягненні певного рівня результатного показника
З регресивною комісійною винагородою – заробіток складається
з фіксованого окладу та поступово спадаючого процента винагороди
на деяких етапах поліпшення результатного показника

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір зарплати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану
працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт)
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Регулювання оплати праці в Україні

Пряме

• встановлення розміру мінімальної зарплати, інших державних норм і гарантій, умов і
розмірів оплати праці працівників бюджетного сектору економіки, керівників підприємств, заснованих на державній і комунальній власності;
• регулювання фондів оплати праці підприємств-монополістів;
• оподаткування доходів працівників;
• індексація трудових доходів;
• компенсації працюючим втрати частини
заробітку через затримання його виплати

Непряме

• вдосконалення тарифної системи;
• механізми інвестування, ціноутворення та
оподаткування підприємств;
• антимонопольні й антиінфляційні заходи;
• розвиток соціального партнерства у сфері
оплати праці;
• політика соціального захисту населення

Державне

Договірне

Укладення угод на державному (генеральна
угода), галузевому (галузева угода), регіональному (регіональна угода) та виробничому (колективний договір) рівнях
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12.4. Колективні переговори. Соціально-трудове партнерство

Моделі колективних переговорів

Модель
Чемберлена

Кожна зі сторін переговорів (працівники, роботодавці)
погоджується на умови другої сторони, якщо її економічні втрати від можливого страйку (затрати непогодженості) будуть вищими за ціну пóступки (затрати
погодженості)

Модель переговорів
Джона Хікса

Через відсутність або недосконалість інформації про
переговорну силу сторін зі зростанням тривалості
страйку кожна зі сторін ітиме на пóступки другій стороні: наймач надаватиме все більшу зарплату, а профспілка – скорочуватиме свої вимоги. Врешті-решт,
сторони узгоджують свої позиції щодо рівня зарплати,
і страйк припиняється

Політична модель
страйкової активності Ашенфельтера – Джонсона

Переговорний процес здійснюється трьома сторонами: наймачем, профспілковими лідерами і рядовими
членами профспілки, інтереси яких можуть не збігатися. Якщо рядові члени профспілки занепокоєні насамперед своєю зарплатою та умовами праці, то лідерів профспілки хвилює ще й їхнє особисте становище
у профспілці. Зростання безробіття стримує вимоги
стосовно підвищення заробітної плати. Тривалість
страйку тоді скорочується

Модель
асиметричної
інформації

Принаймні одна зі сторін у переговорному процесі не
має повної інформації про опір профспілки або пóступки роботодавця. Процес колективних переговорів
може привести до повнішої інформованості кожної зі
сторін і, врешті-решт, сприяти прийняттю рішення.
Однак що вищим є первісний рівень невизначеності,
то довшим буде процес переговорів

Модель
сукупних витрат

Враховує втрати від потенціального страйку для обох
сторін. Коли витрати на страйк великі, сторони спробують розробити своєрідний кодекс колективних переговорів, який би допоміг їм запобігти страйкам у
майбутньому
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Соціально-трудове партнерство

Трипартизм

Партисипатія

Система соціально-трудових
відносин «наймані працівники
(профспілки) – роботодавці –
держава»

Колективний
договір
підприємства

Залучення найманих працівників до співпраці та
прийняття спільних управлінських рішень на рівні
фірми

Встановлює взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання
виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема з питань:
• зміни в організації виробництва і праці;
• забезпечення продуктивної зайнятості;
• нормування і оплата праці, встановлення форм, систем,
розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат;
• установлення гарантій, компенсацій, пільг;
• участь трудового колективу у формуванні, розподілі
й використанні прибутку підприємства;
• режим роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
• умови й охорона праці;
• забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників;
• гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
• умови регулювання фондів оплати праці та встановлення
міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень
в оплаті праці
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Тема 13. РИНОК КАПІТАЛУ. ПРОЦЕНТ
13.1. Ринок капітальних благ. Інвестиційні кошти
та інвестування. Дисконтування

У широкому значенні – будь-яка цінність, що дає потік нового доходу (цінні папери, людський капітал, земля, виробничі фонди)
Капітал
У вузькому значенні – фізичний капітал, або капітальні блага фірми (засоби виробництва), використання яких сприяє зростанню
ефективності людської праці

Ринок капіталу

Ринок капітальних благ

Ринок послуг капіталу

Товар – капітальне благо
(засоби виробництва)

Товар – право користування капітальним благом

Ринок позичкового
капіталу

Товар – право користування тимчасово вільними
коштами

Капітальні (інвестиційні)
блага – ресурси тривалого
використання, які беруть
участь у виробництві товарів
і наданні послуг

Інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладені в об’єкти підприємницької та іншої діяльності, в результаті чого
створюється прибуток або досягається соціальний ефект

Інвестиційні кошти – сума
грошей для купівлі капіталу
у фізичній формі

Капітальні вкладення – довгострокові інвестиції в необоротні активи (основні фонди або приріст матеріально-виробничих запасів)

Чиста продуктивність капіталу – виражена у відсотках різниця між вартістю благ, вироблених за участі фізичного капіталу, і благ, які необхідно витратити для створення капіталу
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Сполучене
виробництво

Процес трансформації поточних витрат на випуск продукції в майбутньому

Коефіцієнт
трансформації

Показує, який дохід створюється на кожну грошову одиницю власних і залучених коштів, інвестованих у виробництво:
Коефіцієнт
= виручка від реалізації продукції (за рік)
трансформації
власні кошти + залучені кошти

Майбутня вартість поточних (теперішніх) інвестицій (грошової суми)
(FV – future value):

Поточна (теперішня) вартість майбутніх доходів (грошової суми)
(PV – present value):

FV = PV (1 + r)t,
де PV – поточна вартість вкладеної
суми грошей (поточні інвестиції);
r – ставка процента;
t – кількість років

PV = FV / (1 + i)t,
де i – ставка процента (норма дисконту);
t – період часу, за який здійснюється дисконтування

Норма дисконту – норма дохідності
найкращого доступного альтернативного вкладення коштів з аналогічним рівнем ризику
Дисконтування – процедура приведення майбутніх грошових сум до теперішньої, поточної вартості або встановлення теперішнього еквівалента грошової суми, яка буде
виплачена чи отримана в майбутньому

Показники оцінки вигідності інвестицій

Чиста поточна вартість проекту (NPV – net present value) – різниця між
поточною (дисконтованою) вартістю всіх доходів проекту та інвестицій.
Проект реалізується, якщо NPV ≥ 0
Індекс прибутковості – відношення поточної (дисконтованої) вартості всіх
доходів проекту до інвестицій. Проект реалізується, якщо індекс ≥ 1
Період окупності – час покриття недисконтованим грошовим потоком початкових інвестицій
Внутрішня норма рентабельності (IRR) – норма дисконту, за якої чиста
поточна вартість проекту дорівнює нулю. Мінімально прийнятна норма
дохідності проекту
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13.2. Ринок послуг капіталу. Лізинг як засіб фінансування
інвестиційних проектів

Ринок послуг капіталу – сегмент ринку капіталу, де капітальні блага не набуваються
у власність, а орендуються за певну плату
Ціна послуг капіталу – рентна оцінка (також: лізингова оцінка, орендна плата)

Лізинг – система економіко-правових відносин, що виникають у зв’язку з придбанням
у власність майна і подальшою здачею його в тимчасове користування за певну плату.
Об’єкт лізингу – капітальні блага, що можуть бути віднесені до основних фондів (окрім
земельних ділянок)
Види лізингу

Фінансовий – спеціальне придбання
об’єкта на замовлення лізингоотримувача;
термін лізингу близький до часу експлуатації об’єкта; всі обов’язки і ризики,
пов’язані з правом власності, несе лізингоотримувач; після завершення угоди
об’єкт переходить у його власність

Оперативний – термін договору менший за термін експлуатації об’єкта; всі
ризики несе лізингодавець; об’єкт надається в лізинг багаторазово різним користувачам; після завершення угоди повертається лізингодавцю. Оперативний
лізинг ідентичний оренді

7) лізингові платежі

6) страхування
об’єкта лізингу

Страхова
компанія

Лізингоотримувач

2) договір лізингу

1) вибір
об’єкта лізингу
5) поставка
об’єкта лізингу

Постачальник
(виробник)
майна

3) позика

4) договір купівлі-продажу

Схема лізингової угоди
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Лізингодавець

8) повернення
позики

Банк

13.3. Ринок позичкового капіталу. Ставка процента

Ринок позичкового капіталу – сукупність економічних відносин з приводу перерозподілу тимчасово вільних коштів між кредиторами і позичальниками за участі посередників (кредитно-фінансових інститутів) на основі попиту на капітал і його пропозиції

Позика

Купівля-продаж права подальшого використання грошей у формі реальних виробничих ресурсів

Попит на
позичковий
капітал

Кількість позикових коштів, яку позичальники можуть
і бажають придбати за певними ставками процента.
Суб’єкт попиту – позичальник, або боржник

Пропозиція
позичкового
капіталу

Кількість позикових коштів, яку можуть і бажають запропонувати позикодавці (кредитори) у вигляді позики за певної
ставки процента. Суб’єкт пропозиції – позикодавець, або
кредитор

Ставка
процента

Ціна, яка сплачується за використання позикових коштів

Номінальна – поточна ставка
процента, що не враховує інфляції

Кредит

Реальна – номінальна ставка мінус
очікуваний темп інфляції

Рух позичкового капіталу, тобто його надання на умовах терміновості, забезпеченості, повернення, за плату у вигляді процента

Комерційний кредит – надається продавцем товару покупцю у вигляді продажу товару
з відстроченням платежу

Банківський кредит – надається банками та іншими кредитнофінансовими інститутами юридичним
і фізичним особам, державі у вигляді
грошових позик

Державний кредит – надається
населенням і підприємцями
державі та місцевим органам
влади шляхом випуску в обіг
облігацій державних позик

Міжнародний кредит – надається
міжнародними фінансовими організаціями, урядами та підприємцями інших
держав
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Тема 14. РИНОК ЗЕМЛІ. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА. РИНОК НЕРУХОМОСТІ
14.1. Земля як фактор виробництва та об’єкт економічних відносин

Земля
як фактор
виробництва

Якісні
характеристики землі
як фактора
виробництва

Є одночасно життєвим простором виробництва, сховищем
природних ресурсів (родовища мінералів, нафти, газу), природною основою сільськогосподарського виробництва (орні землі,
пасовища, водоймища), територіальною площадкою для розміщення житлових приміщень.
У сільському господарстві є головним засобом виробництва,
одночасно і предметом праці, і засобом праці
• природна невідтворюваність та обмеженість (кількісна
та якісна);
• неоднорідність земельних ділянок (залежить від якості
земельних ділянок, їх родючості, місця розташування та ін.);
• неможливість швидко змінити своє функціональне призначення (несільськогосподарське на сільськогосподарське);
• імобільність (непереміщуваність)

Земельні
відносини

Характеризують взаємозв’язки між суб’єктами відносно різних
повноважень, пов’язаних із землею

Аграрні
відносини

Економічні відносини, які формуються в суспільстві між його
членами, господарствами та державою з приводу володіння,
користування і розпорядження землею як головним засобом
виробництва в сільському господарстві, а також виробництва
і реалізації сільськогосподарської продукції та розподілу доходів господарств
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14.2. Рентні відносини. Види земельної ренти

Рентні
відносини

Рента

Виникають з приводу виробництва і розподілу чистого доходу
між виробниками і власниками землі (державою)

Ціна, що сплачується власникові за використання землі та інших природних ресурсів, пропозиція яких обмежена через їхню невідтворюваність

Види земельної ренти
Диференційна рента

Абсолютна рента

Утворюється незалежно
від форм власності на
землю внаслідок неоднорідності землі.
Причина виникнення –
монополія на землю як
на об’єкт господарювання

Утворюється на всіх
земельних ділянках
як надлишок суспільної
вартості
сільськогосподарської продукції над ціною виробництва (середні
затрати виробництва плюс
середній прибуток).
Причина виникнення – монополія приватної власності на землю

Диференційна рента І залежить від:
1) природної родючості і кліматичних
особливостей; 2) місцеположення щодо
ринків збуту продукції

Диференційна рента ІІ виникає на основі різної продуктивності
додаткових
вкладень капіталу в одну й
ту ж ділянку землі (запровадження комплексної
механізації, використання
сучасної системи машин
тощо)
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Монопольна рента

Утворюється при обмеженості і невідтворюваності земель особливої
якості або в певних кліматичних умовах, що
дає змогу виробляти таку сільськогосподарську
продукцію, яку за інших
умов виробляти неможливо

14.3. Ринок землі та особливості його функціонування. Ціна землі
Ринок землі – це сукупність економічних механізмів, що забезпечують встановлення,
зміну та припинення прав на земельні ділянки, які відбуваються на підставі юридично
оформленого договору й опосередковуються грошовим чи натуральним платежем
Попит на землю (DD) складається із
сільськогосподарського (Dсг) та несільськогосподарського (Dнсг) попиту:
D = Dсг + Dнсг

Пропозиція землі (SS) є абсолютно нееластичною, оскільки кількість землі,
яка може перебувати в економічному
обігу обмежена

Ціна
1 га
Р

D

S

РЕ

D
О

S
Q
Площа земельних угідь, га
Попит на землю, пропозиція землі, ціна землі

Ціна землі

Установлюється на рівні ціни рівноваги пропозиції землі і
попиту на неї (РЕ). Ціна землі – це дисконтований потік її доходу (ренти), або капіталізована земельна рента:
земельна рента
Ціна землі = ------------------------------------------- × 100 %
ставка банківського процента

Оренда землі

Орендна
плата

Форма землекористування (землеволодіння), за якої власник
землі передає земельну ділянку на якийсь строк за певну винагороду (орендну плату) і на основі договору оренди іншій
особі (орендарю) для ведення господарства
Земельна рента
Процент на капітал, який був вкладений
у процесі господарювання в землю
Амортизаційні відрахування по об’єктах,
збудованих на земельній ділянці
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14.4. Ринок нерухомості. Структура ринку нерухомості

Нерухомість

У широкому значенні являє собою землю і все, що з нею
міцно пов’язано.
У вузькому значенні це тільки ті об’єкти, які безпосередньо
пов’язані із землею
Особливі властивості нерухомості:
• непорушність (імобільність);
• тривалість створення;
• висока капіталомісткість;
• довгостроковість існування;
• неоднорідність;
• низька ліквідність

Ринок
нерухомості

Системна організація, що включає сукупність пов’язаних певним чином окремих частин та елементів

Ринок повних прав володіння

Специфікація прав
власності
С
Т
Р
У
К
Т
У
Р
А
Р
И
Н
К
У
Н
Е
Р
У
Х
О
М
О
С
Т
І

Ринок прав користування

Ринок землі
Види об’єктів
Ринок будівель і споруд

Загальнонаціональний ринок
Масштаби
охоплення

Локальний ринок
Регіональний ринок

Ринок споживчої нерухомості
Ринок виробничої нерухомості
Способи
використання

Ринок комерційної нерухомості
Ринок дохідної нерухомості
Ринок інвестиційної нерухомості
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Ринок послуг з нерухомістю

Рієлтерські послуги
Оціночні послуги
Страхові послуги
Кредитування
Фінансування
Девелоперські послуги
Управлінські (довірчі)
послуги
Реєстраційні послуги
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Розділ IV. МАКРОЕКОНОМІКА
Тема 15. СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІКИ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
І ПОКАЗНИКИ МАКРОЕКОНОМІКИ
15.1. Предмет та основні проблеми макроекономіки

Макроекономіка

Розділ економічної теорії, в якому вивчаються
економічні відносини і процеси як єдине ціле,
у масштабі всієї національної економіки країни
.

Вивчаєагреговані
агрегировані
показники
кінцевих
Вивчає
показники
кінцевих
результатіврозвитку
розвиткунаціональної
макроекономіки
результатів
економіки

Характерні риси
предмета
макроекономіки

Надає можливість об’єктивно оцінювати стан
національної економіки відносно інших країн
Узагальнює результати дії чотирьох суб’єктів
макроекономіки
Аналізує механізм регулюючої, організаційної
сили державної економічної політики

Макроекономічна рівновага та економічне
зростання

Мінімізація кризових явищ
Шляхи досягнення
макроекономічних
цілей

Регулювання рівнів безробіття, інфляції, платоспроможності споживачів

Ефективний розвиток кредитно-банківської,
фінансової та податкової систем

Забезпечення економічної безпеки держави
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15.2. Національний продукт, його сутність, структура та методи
обчислення. Валовий національний продукт і валовий
внутрішній продукт
Система
національних
рахунків
(СНР)

Система зведених статистичних макроекономічних показників, що характеризують кінцеві результати розвитку економіки держави
Валовий національний продукт (ВНП)
Валовий внутрішній продукт (ВВП)
Чистий національний продукт (ЧНП)
Національний дохід (НД)
Особистий дохід (ОД)
Дохід, що є в розпорядженні особи (ДРО)

Національний
продукт

Загальна вартість товарів і послуг, вироблених резидентами
країни протягом року, мінус вартість продукції проміжного
споживання

Валовий
національний
продукт

Сумарна вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених
протягом року (розрахована за ринковими цінами) національними виробниками як на території своєї країни, так і за її
межами

Методи
обчислення
ВНП

Виробничий метод (метод
доданої вартості):
обчислення ВНП через суму
доданих вартостей за всіма
галузями національної економіки
Додана вартість – вартість,
яка додається кожним
виробником на всіх етапах
формування кінцевого
товару чи послуги

Кінцева продукція – товари та послуги, які купують споживачі для кінцевого використання
Проміжні товари купуються з метою їх подальшого виробничого використання чи перепродажу

Визначення ВНП за
витратами: підсумовування особистого
(приватного) споживання (С), валових
приватних внутрішніх
інвестицій (Ig); державних видатків (G); чистого експорту (Хn)
ВНП = С + Ig + G + Xn
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Визначення ВНП за доходами: підсумовування
отриманих за рік: заробітної
плати; прибутку фірм; рентних платежів; процента; доходів самодіяльних працівників; непрямих податків на
бізнес; амортизаційних відрахувань

Сумарна вартість усіх кінцевих товарів і послуг, що вироблені в країні протягом року, розрахована за ринковими цінами.
ВВП = ВНП −Хп

Валовий
внутрішній
продукт

Номінальний ВВП

Вартість усіх вироблених товарів та послуг в
економіці країни, обчислена в поточних ринкових цінах того року, в якому ВВП виробляється

Реальний ВВП

Вартість кінцевих товарів та послуг у постійних
цінах певного базисного року

Дефлятор ВВП

Ціновий індекс, що відображає зміни цін поточного року порівняно з цінами базисного року
Дефлятор ВВП =

Номінальний ВВП
× 100 %
Реальний ВВП

Взаємозв’язок макроекономічних показників СНР
Валовий національний продукт

Амортизаційні відрахування (А)

Чистий національний
продукт

Непрямі податки на бізнес (НП)

Національний
дохід

Податки на прибуток корпорацій + нерозподілений прибуток корпорацій – відрахування на соціальне страхування – трансфертні
платежі

Особистий дохід

Податки на особистий дохід (прибутковий
податок з громадян, податок на прибуток у
некорпоративному секторі, податок на майно, на спадщину)

Дохід,
що є в розпорядженні
особи
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Натурально-речова форма НД: предмети споживання, що їх використовують громадяни держави. В умовах розширеного відтворення до НД включаються й засоби виробництва, потрібні
для збільшення обсягів виробництва та
формування страхових резервів

Вартісна форма НД: знову створена
вартість у масштабі країни, що дорівнює
сумі факторних доходів, отриманих
за певний рік: заробітна плата, доходи
від власності, рентні платежі, прибуток:
НД = ЧНП − НП

Національний дохід

НД використаний відрізняється від виробленого НД на
величину страхових запасів та втрат у національному
господарстві (від стихійних лих, техногенних катастроф,
незавершеного та списаного обсягу будівельних робіт)

Фонд споживання – споживання
всіма учасниками виробництва матеріальних і культурних благ відповідно до отриманого рівня доходів

Фонд нагромадження – використовується на розвиток виробництва і на
розвиток соціальної сфери

Зростання продуктивності праці
Чинники
зростання
НД

Економне й ефективне використання факторів
виробництва
Ефективні системи управління
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15.3. Національне багатство: сутність, структура
та джерела збільшення

Національне
багатство
(НБ)

Сукупність вироблених і нагромаджених
суспільством матеріальних та духовних благ,
а також природний потенціал країни, набуті
протягом усього її існування

Речове багатство – основний та оборотний
капітал суспільства, а також капітал обігу

Людське багатство – населення країни (людські ресурси)
Складові
НБ

Нематеріальне багатство – грошові цінності
(грошові знаки, цінні папери), а також усі людські здібності й досягнення в науці, культурі,
спорті, мистецтві, досвід суспільства, виражений
у загальнолюдському знанні
Природне багатство – пізнані (розкриті)
природні ресурси: вода, земля, повітря, ліс,
розвідані корисні копалини, клімат. Більшість
елементів природного багатства не збільшується,
а зменшується внаслідок антропогенного впливу.
Тому існує проблема збереження та економії
елементів природного багатства
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Тема 16. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА
ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
16.1. Економічна рівновага: сутність, види та передумови
Макроекономічна рівновага – це збалансованість і пропорційність економічних
процесів у масштабі всього народного господарства: сукупного попиту і сукупної
пропозиції, виробництва і споживання

Часткова рівновага –
досягнення кількісної відповідності двох взаємозв’язаних окремих сторін чи ланок економіки
(збалансованість між виробництвом і споживанням, попитом
і пропозицією та ін.)

Ідеальна (бажана) рівновага –
встановлюється в результаті дії
ринкового механізму, можлива
за наявності вільної конкуренції
та економічної гармонії

Реальна рівновага –
встановлюється як наслідок
впливу зовнішніх факторів (зокрема державного регулювання) на ринок в умовах недосконалої конкуренції

Загальна макроекономічна
рівновага –
збалансований розвиток усіх
сфер економічної системи, одночасна відповідність на ринку
в цілому

Моделі макроекономічної рівноваги

Класичні моделі, представлені в роботах Ф. Кене «Економічна таблиця» (1758) та Ж. Б. Сея «Трактат політичної економії» (1803) та ін.,
доводять, що ринковий механізм здатний самостійно встановлювати
або поновлювати макроекономічну рівновагу
Марксистська модель представлена в другому томі «Капіталу»
К. Маркса (1885 р.) У роботі обґрунтовано сутність відтворення продуктивних сил і виробничих відносин, а також визначено загальні
умови пропорційного розвитку простого і розширеного відтворення
Неокласичні моделі (Л. Вальрас та ін.) показують, яким чином ринкова економіка забезпечує рівність між сукупним попитом та сукупною пропозицією, враховуючи динаміку обсягів споживання, заощаджень та інвестицій, в умовах вільної конкуренції за гнучких цін
Кейнсіанська модель загальної рівноваги, представлена в роботі
Дж.-М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, процента та грошей»
(1936 р.), показує механізм встановлення рівноваги в умовах недосконалої конкуренції
Монетаристська модель (середина ХХ ст.), автором якої є
М. Фрідмен, пропонує з метою встановлення економічної рівноваги
обмежувати доходи населення, рівень сукупного попиту, грошові виплати населенню, державні витрати, приріст грошової маси
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16.2. Макроекономічна рівновага в моделі «AD – AS»

Сукупний попит (АD)

Сукупна пропозиція (АS)

це реальний обсяг національного продукту, який споживачі, підприємці та
уряд готові купити за кожного можливого рівня цін у певні періоди часу,
або
це сума всіх витрат на кінцеві товари
і послуги, вироблені в економіці

це загальна кількість кінцевих товарів
та послуг, вироблених в економіці,
або
валовий національний продукт (ВНП)
валовий внутрішній продукт (ВВП)

AS = заробітна плата + рента + процент + прибуток

AD = C + I + G + X

Форма кривої сукупного попиту показує зворотну залежність між рівнем
цін і сукупним попитом, яка пояснюється:
− ефектом процентної ставки;
− ефектом Пігу (ефектом багатства);
− ефектом імпортних закупівель

Крива сукупної пропозиції складається з трьох відрізків:
а – горизонтального (кейнсіанського);
б – висхідного (проміжного);
в – вертикального (класичного)

Рівень
цін

Рівень
цін

в

AS

б

AD

а

Реальний обсяг виробництва

Реальний обсяг виробництва

Крива сукупного попиту

Крива сукупної пропозиції

Рівень
цін

AS
E
AD

PE
QE

Реальний обсяг виробництва

Макроекономічна рівновага в моделі «AD–AS»
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16.3. Економічне зростання та економічний розвиток

Типи економічного зростання

Економічне зростання – це регулярне розширення масштабів діяльності всіх
суб’єктів господарювання, яке виявляється у збільшенні розмірів ВВП, ВНП,
НД у країні в цілому і на душу населення
Екстенсивний

розширення виробництва відбувається шляхом кількісного приросту всіх функціонуючих факторів при їх незмінній технічній основі

Інтенсивний

розширення виробництва відбувається шляхом якісного
вдосконалення всіх функціонуючих факторів на основі
впровадження досягнень НТП, сучасних засобів виробництва, підвищення кваліфікації працівників

Змішаний

реально існує; розширення виробництва відбувається за
рахунок як кількісного приросту, так і підвищення ефективності використання функціонуючих факторів

Новий (постіндустріальний)

розширення виробництва відбувається шляхом широкого
використання інноваційних ресурсозберігаючих технологій; провідними факторами виробництва виступають наука, інформація, людський капітал

екстенсивні
збільшення кількості працюючих, працевитрат, авансованого капіталу, накопичень, інвестицій тощо

інтенсивні
зростання продуктивності
праці, підвищення якості
продукції,
інтенсифікація
виробництва на основі досягнень НТП тощо

Чинники
економічного
зростання

ринкові
сукупного попиту – зарплата, податки, рівень заощаджень і цін;
сукупної пропозиції – кількість і якість ресурсів (праці, капіталу, землі)
загальні
тип економічної системи
країни; цілі економічної політики уряду; методи державного регулювання економіки; інфляція тощо

Економічний розвиток – це не тільки кількісне підвищення макроекономічних показників, а й покращення якісних результатів, зокрема, вдосконалення структури національної економіки, збереження та покращення навколишнього середовища, зростання рівня задоволення потреб населення
тощо. Економічне зростання є передумовою економічного розвитку
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16.4. Створення національної інноваційної системи країни
Технологічний розвиток
Пасивний означає впровадження
технологій, які були розроблені
в інших країнах

Активний базується на вітчизняних
інноваціях та їхньому застосуванні
в економіці

Національна інноваційна система (НІС)

сукупність організаційних та інституціональних структур у державному та приватному секторах економіки у межах національних кордонів, активність та взаємодія яких
ініціює, створює, модифікує та сприяє дифузії інновацій

Організаційна складова НІС –
система організацій (структур) виробничої,
наукової та інноваційної сфер сучасної економіки, які зайняті створенням інноваційного
продукту, виробництвом та комерційною реалізацією наукових знань та технологій: виробничі підприємства, університети, технопарки, науково-дослідні інститути тощо

Інституціональна складова НІС –
комплекс інститутів правового, фінансового та соціального характеру, що
забезпечують інноваційний процес та
мають національні, політичні та культурні особливості

Функціональні блоки НІС

1

Організації академічної, галузевої, вузівської, корпоративної науки державного та приватного секторів економіки, що здійснюють фундаментальні та прикладні наукові дослідження

2

Спеціалізовані організації різних форм власності, які діють у інноваційній
сфері економіки: технопарки, інноваційні центри, інноваційні бізнесінкубатори, венчурні фонди тощо

3

Підприємства різних форм власності та організаційних форм, що діють
у реальному секторі економіки та здійснюють інноваційну діяльність

4

Комплекс організацій інфраструктури науки, організацій інноваційної сфери,
організацій виробничої та ринкової інфраструктур, що обслуговують та підтримують системний інноваційний процес

5

Інституціональна складова
(нормативні акти, принципи міжфірмового співробітництва, правила та норми корпоративного
управління інноваційним процесом)
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Ідеологічна складова
(інноваційна культура
та інноваційне мислення)

16.5. Людський розвиток як мета і критерій економічного зростання
Людський розвиток

Процес зростання добробуту людей, їх освітнього і культурного рівня, покращення стану їх здоров’я та подовження тривалості життя, розширення
свободи вибору тощо, що дозволяє повною мірою реалізувати потенційні
здібності людей

Концепція
людського
розвитку

• має на меті не збільшення обсягів ВВП та національного багатства країни, а забезпечення сталого зростання
якості життя всього населення;
• вважає основним інструментом економічного розвитку
інвестиції не в машини або устаткування, а в освіту та
професійну підготовку, у «людський капітал»;
• визнає людський розвиток критерієм економічного зростання в країні

Показники людського розвитку

Рівень життя

Якість життя

• рівень споживання (забезпеченість)
матеріальних благ і послуг;
• реальні доходи на душу населення,
реальна заробітна плата, доходи від
вторинної зайнятості, дивіденди, проценти по вкладах, пенсії, допомоги,
стипендії

показники рівня життя, а також показники умов і охорони праці, доступності інформації, фізичного і духовного
розвитку людей, їх культурного рівня,
забезпечення прав людини, особистої
і громадської безпеки, стану довкілля,
психологічного статусу тощо

Індекс людського розвитку (ІЛР)

I hd =

де I hd

I life

I life + I educ + I inc

,
3
– індекс людського розвитку; його максимальне значення – 1,0;
– індекс тривалості життя;

I educ – індекс досягнутого рівня освіти;
I inc – індекс скоригованого реального ВВП на душу населення
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Тема 17. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ. ЦИКЛІЧНІСТЬ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
17.1. Сутність та структура економічних циклів
Економічний
цикл
(цикл ділової
активності,
діловий цикл,
бізнес-цикл)

Процеси економічної активності, які повторюються
в часі і характеризуються
періодичними піднесеннями
і спадами

Великі –
50–60 років
Середні (промислові) – 10 років
Короткі –
близько 3,5 років

Цикл

ВВП

Піднесення

Пожвавлення

Криза

Депресія

Час

Класична структура економічного циклу
Цикл

Бум (пік)

ВВП
Бум (пік)

Піднесення

Рецесія

Дно
Структура сучасного економічного циклу

Час

Важливо пам’ятати!
Циклічність розвитку економіки відбувається на фоні довгострокового економічного зростання, яке називається зростаючим трендом. Цикл є тимчасовим відхиленням від цієї траєкторії, коливанням навколо тренду
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17.2. Економічні кризи: сутність, види та шляхи подолання

Економічна криза –
фаза економічного
циклу, під час якої
відбувається різке
відновлення порушених відтворювальних
пропорцій шляхом
спаду виробництва,
недовантаження виробничих потужностей, зростання безробіття та ін.

− економічна криза – періодично повторюване явище,
яке виявляється в надвиробництві капіталів і товарів;
− криза означає відносне надвиробництво внаслідок обмеженого платоспроможного попиту населення, що
пояснюється збіднінням робітничих мас;
− криза глибоко вражає і руйнує національне і світове
господарство, свідчить про силу стихійного саморегулюючого механізму ринкової економіки;
− криза має дві сторони:
 негативна – спад виробництва та руйнування
соціального змісту економіки;
 позитивна – виникнення або активізація творчих процесів у суспільстві;
− в умовах кризи актуалізується потреба в спеціальних
інститутах (держава, біржі, банки, страхові компанії),
діяльність яких спрямована на забезпечення умов збалансованого розвитку економіки в цілому

Криза
надвиробництва

Промислова

Проміжна

Часткова

Галузева
Види криз
Структурна

Спекулятивна

Аграрна

Особливості
сучасних
економічних
криз і циклів

Товарна

− кризи стали менш глибокими і довгочасними;
− для фаз циклу характерна асинхронність (різночасність їх настання);
− відбувається злиття фази кризи з фазою депресії, а
фази пожвавлення з фазою піднесення;
− серед видів криз переважають структурні, проміжні
кризи;
− посилюються інфляційні процеси в економіці країн
світу
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17.3. Безробіття, його сутність та види
Економічне явище, яке виникає внаслідок саморегулювання
ринкової економіки, охоплює певну частину працездатного
населення, яке тимчасово не має можливості працювати

Безробіття

Працездатні громадяни в працездатному віці, які не мають заробітку або трудового доходу з причин, що не залежать від них
самих, та зареєстровані в державній службі зайнятості
як особи, які шукають роботу

Безробітні
(за законодавством
України)

Фрикційне

Структурне

Сезонне

Циклічне
Види безробіття
Інституційне

Регіональне

Приховане

Фрикційне

Добровільне

Добровільне

Циклічне

Сезонне

Інституційне

Структурне

Природне

Вимушене

Фактичне безробіття
Форми безробіття: природне і вимушене

Показники
безробіття

Рівень
безробіття

Виражене у відсотках співвідношення кількості безробітних та загальної чисельності
робочої сили

Тривалість
безробіття

Тривалість періоду, протягом якого люди
перебувають у стані безробітних
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Наслідки безробіття

Економічні

Соціальні

− зниження обсягів національного
виробництва;
− скорочення кількості повноцінних
споживачів виробленої продукції;
− звуження споживчого ринку;
− наростання елементів кризи надвиробництва;
− втрата безробітними професійних
навичок, стереотипів трудової поведінки;
− зниження рівня податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів;
− зростання обсягу соціальних виплат із держбюджету на утримання
безробітних

− зниження життєвого рівня населення;
− зростання показників «соціальної
патології» (психічні захворювання,
злочинність, самогубства і вбивства, хвороби, смертність та ін.);
− негативні зміни демографічної ситуації (зниження народжуваності,
підвищення смертності, зменшення
кількості шлюбів і зростання кількості розлучень);
− підвищення соціальної і політичної
нестабільності

Важливо пам’ятати!
За законом А. Оукена, якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний
рівень на 1 %, то втрати обсягу ВНП становлять 2–2,5 %

Державна політика у сфері зайнятості

Пасивна

Активна

Спрямована на стимулювання економічної активності шляхом:
 створення систем / служб зайнятості;
 сприяння створенню робочих місць;
 стимулювання мобільності праці;
 розвитку малого і середнього підприємництва;
 допомоги населенню у відкритті
власної справи;
 матеріальної підтримки самозайнятості тощо

Реалізується двома основними
методами:
 введенням трудової повинності
(безробітні мають займатися
визначеними державою видами
діяльності);
 запровадженням допомоги для
безробітних за рішенням уряду
або місцевої влади
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17.4. Інфляція як соціально-економічне явище і фактор
макроекономічної нестабільності. Антиінфляційна політика

Інфляція

Показники
інфляції

Соціально-економічне явище, яке:
– характеризує співвідношення між кількістю паперових грошей,
обсягом виробництва і темпами зростання рівня цін;
– означає знецінення грошей відносно золота, товарів, іноземних
валют та підвищення загального рівня цін у країні

Рівень
інфляції

Індекси цін – виражене у відсотках відношення
вартості певного набору товарів і послуг у даному періоді до його вартості в базовому періоді

Темп
інфляції

Темп інфляції =

І ц.п - І ц.м
ґ 100 % ,
І ц.м

де Iц.м – індекс цін минулого (базового) року;
Iц.п – індекс цін поточного року

Типи інфляції

Прихована

Виникає в умовах
державного контролю за цінами,
виявляє себе не
через
зростання
рівня цін, а через
дефіцит
товарів
(інфляцію доходів), зниження їх
якості (інфляція
якості) або дефляцію

Антиінфляційна
політика

Види інфляції

помірна

Відкрита
(цінова)

За темпами
інфляції

галопуюча
гіперінфляція

Передбачає
тривале й нерівномірне
зростання цін
на товари і
фактори виробництва

За
рівномірністю
зростання цін

збалансована
незбалансована
інфляція попиту

За причинами
виникнення

Система заходів, спрямованих на усунення
причин і умов зростання рівня інфляції
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інфляція пропозиції
(витрат)

Загальні антиінфляційні
заходи
Специфічні антиінфляційні
заходи

Тема 18. ГРОШОВИЙ РИНОК
18.1. Грошовий ринок, грошова маса і швидкість обігу грошей

Грошовий
ринок

Співвідношення попиту і пропозиції грошей, яке виникає
внаслідок взаємодії центрального банку країни
з комерційними банками, а також взаємодії самих комерційних банків та інших фінансово-кредитних інститутів

Гроші

Будь-який вид фінансових активів (платіжних засобів),
включаючи «банківські гроші», властивістю яких є висока
ліквідність, тобто здатність швидко перетворюватися на
готівку

Грошова
маса

Сукупний обсяг купівельних і платіжних коштів, що обслуговують господарський оборот і належать приватним особам, фірмам і державі

Грошові
агрегати

М0

= готівка поза банківською системою

М1

= М0 + залишки на поточних рахунках
у національній валюті

М2

= М1 + суми на ощадних рахунках і строкові
вклади

М3

= М2 + кошти на великих строкових депозитах
в установах банківської системи

L

= М3 + інші ліквідні цінності (цінні папери)

Швидкість
обігу грошей

Кількість оборотів за рік, що в середньому здійснює одна
грошова одиниця загальної грошової маси М3
на придбання товарів і послуг

Рівень монетизації
економіки

Відношення наявної грошової маси М3 до обсягу номінального ВВП
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18.2. Попит на гроші
Попит на гроші – кількість ліквідних активів, яка потрібна в певний час як засіб
обігу, платежів та заощаджень (нагромадження) купівельної cпроможності
Попит на гроші для операцій
(MDt)

Попит на гроші з боку активів
(MDa)

Гроші для обслуговування операцій
купівлі-продажу товарів, послуг
і факторів виробництва

Гроші для вигідного розміщення частини доходів, що заощаджуються

Рівняння обміну І. Фішера:
M×V = P×Q

r

r
MDt
MDa
r0
M

0

M

0

Попит на гроші для операцій

Попит на гроші з боку активів

Загальний (сукупний) попит на гроші
(MD)
Складається з попиту на гроші для операцій і попиту
на гроші з боку активів: MD = MDt + MDa

r

MD
r0
0

MDt

M

Загальний попит на гроші
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18.3. Пропозиція грошей. Банківський і грошовий мультиплікатори

Пропозиція грошей – процес створення додаткових платіжних коштів, які надходять
до каналів готівкового і безготівкового обігу.
Пропозиція грошей (MS) = готівка поза банківською системою (C) + депозити в банках
(D): MS = C + D

12,8 = обов’язковий резерв

Центральний
банк

16,0 = обов’язковий резерв
20,0 = обов’язковий резерв

100 грн

КБ-1

КБ-2

80 =
кредит
Фірма 1

80 =
платежі

КБ-3

80 = на
рахунок

64 =
кредит

64 = на
рахунок

51,2 =
кредит

Фірма 2

Фірма 3

64 =
Фірма 4
платежі

Фірма 5
і т. д.

Механізм кредитної мультиплікації

Додаткова пропозиція грошей

MS = 1/rr × D, де D – початковий вклад мінус
обов’язкові резерви; rr – норма обов’язкових резервів

Банківський мультиплікатор (1/rr)

Максимальна кількість нових кредитних грошей, яка
може бути створена 1 грошовою одиницею понад
обов’язкові резерви за даної їх норми

Грошова база (МВ)

Готівка поза банківською системою (С) і резерви комерційних банків (R), які зберігаються
в центральному банку: MB = C + R

Грошовий мультиплікатор (m)

Відношення пропозиції грошей (MS) до грошової бази
(MB): m = MS / MB. Показує, як змінюється пропозиція грошей при збільшенні грошової бази на одиницю
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18.4. Грошова (монетарна) політика держави
Грошова (монетарна) політика держави

Жорстка

Проводиться, коли
додатковий попит
на гроші обумовлений
змінами
в номінальному ВНП,
насамперед зростанням рівня цін

r

MS

0
M
Жорстка грошова політика

Ліберальна
(гнучка)

Запроваджується, коли
зміни в попиті
на гроші відбуваються
внаслідок змін
у швидкості грошового обігу

r
MS

M
0
Ліберальна грошова політика

Змішана

Використовується,
коли зміни в попиту
на гроші є наслідком
змін у фізичному обсязі виробництва

r
MS

0

M

Змішана грошова політика
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18.5. Грошові реформи
Грошова реформа:
у широкому розумінні – запровадження принципово нової за своєю
структурою і змістом системи грошово-валютних і кредитних відносин;
у вузькому розумінні – сукупність заходів щодо зміни діючої грошової
одиниці без якісної перебудови всієї грошової системи

Грошова реформа
формального типу

Введення в обіг нового зразка купюри з одночасним
або поступовим вилученням купюри, яка раніше
функціонувала

Грошові реформи
з одночасним регулюванням кількості грошей
в обігу

Застосовують інструменти:
 дефляція – зменшення грошової маси шляхом вилучення з обігу надлишкових паперових грошей;
 нуліфікація – ліквідація грошей старого зразка
і випуск в обіг нових грошових знаків у меншій
кількості;
 деномінація – заміна номінального значення грошових знаків, їхній обмін у певному співвідношенні на нові, більші грошові одиниці;
 девальвація – зменшення металевого змісту грошової одиниці або зменшення курсу паперових
грошових знаків до іноземної валюти;
 реставрація (ревальвація, ревалоризація) – збільшення курсу паперових грошей щодо металу або
іноземної валюти

Грошова
реформа
конфіскаційного
типу

Використовують диференційовану шкалу обміну
старих грошей на нові. Може бути з деномінацією
грошового обігу або без неї

Одномоментна
грошова реформа

Проводиться протягом кількох днів, має «шоковий»
характер і, як правило, супроводжує конфіскаційні
процедури

Реформа
паралельного
типу

Нова грошова одиниця витісняє стару поступово.
В обігу певний час перебувають «старі» і «нові»
гроші, які використовуються в різних сферах

94

Тема 19. КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
19.1. Поняття кредитно-банківської системи

Кредитнобанківська система

Сукупність кредитно-розрахункових відносин, пов’язаних із рухом
позичкового капіталу, а також форм і методів кредитування
Сукупність кредитно-фінансових установ, здатних мобілізувати тимчасово вільні грошові кошти, доходи і заощадження населення, надавати їх у позику фірмам, уряду і приватним особам і одержувати прибуток від своїх операцій

Центральний
банк країни
(в Україні –
Національний
банк України)

Інституціональна
структура кредитнобанківської системи

Комерційні
банки

Спеціальні небанківські фінансово-кредитні установи,
які виконують окремі функції або обслуговують окремі галузі економіки
(страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні компанії тощо)

Державні

Кредитні установи
за формою власності

Центральні банки, поштово-ощадна система
та деякі спеціальні кредитні інститути (наприклад, американські федеральні земельні банки, Експортно-імпортний банк у США).
В окремих країнах (Франція, Італія) державі
належать великі комерційні банки

Приватні

Індивідуальні, акціонерні, кооперативні, товариства

Міждержавні валютно-фінансові інститути: Міжнародний валютний фонд (МВФ),
Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)
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19.2. Сутність, функції та грошово-кредитна політика
центрального банку країни

Основні функції сучасних центральних банків

Проведення єдиної державної політики у сфері грошового обігу, кредиту та забезпечення стабільності національної грошової одиниці
Емісія грошей, визначення виду грошової одиниці, її номіналу, основних ознак та
систем захисту
Зберігання золотовалютних резервів країни
Акумуляція і зберігання касових резервів для комерційних банків як гарантія погашення їхніх депозитів
Контроль за виконанням комерційними банками законодавства з банківської справи, безперебійною роботою платіжної системи, дотриманням норм ведення банківських операцій
Кредитування комерційних банків у періоди криз і кредитних труднощів
Валютне регулювання та контроль
Надання кредитів і виконання розрахункових операцій для урядових органів
Здійснення безготівкових розрахунків, основаних на заліку взаємних вимог
і обов’язків, тобто клірингів (англ. to clear – очищати)

Грошово-кредитна
політика центрального
банку

Сукупність заходів, спрямованих на зміну грошової маси в обігу, обсягу кредитів, рівня
процентних ставок та інших показників грошового обігу і ринку позикового капіталу
з метою регулювання господарської
кон’юнктури
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Загальні («кількісні») методи регулювання
грошової маси і грошового ринку

Норма
обов’язкових
резервів

Дозволяє розрахувати грошову суму, яку комерційний банк не
має права давати в позику і зобов’язаний тримати на своєму рахунку в ЦБ

Процентна
(облікова)
політика ЦБ

Здійснюється за допомогою маневрування ставкою міжбанківського кредиту, тобто процентом за кредит, який ЦБ надає всім
іншим банкам у порядку рефінансування їхніх активних операцій

Рефінансування
комерційних
банків

Означає кредитування комерційних банків у разі тимчасового
дефіциту їхніх резервів

Операції
на відкритому
ринку

Визначаючи обсяг купівлі-продажу державних облігацій населенням та змінюючи рівень процентної ставки за кредит і обсяг
попиту на позики, центральний банк впливає на величину кредитних резервів комерційних банків

Підтримання
курсу національної валюти

Реалізується шляхом валютних інтервенцій, тобто купівліпродажу іноземної валюти на валютних ринках

Регулювання імпорту та експорту капіталу

Реєстрація імпорту та експорту капталу; установлення максимальних і мінімальних розмірів процентних ставок за іноземними
депозитами в національних банках; установлення для осіб, які
мають борги перед нерезидентами, обов’язкового безпроцентного вкладання певної частини від суми цих боргових зобов’язань
в уповноважених банках

Селективні
(«якісні»)
методи

вибірковий контроль з боку ЦБ за розміщенням
кредиту
регулювання споживчого кредиту – через встановлення ЦБ
мінімальних початкових внесків і максимальних термінів повернення
особливі умови рефінансування експортних кредитів

облік процентних ставок по депозитах, головним чином – обмеження верхньої межі норми процента
пільговий переоблік векселів; встановлення маржі на одержання позики під цінні папери; «моральне умовляння» – спроба ЦБ відкрито переконувати банки або широкі
верстви населення здійснити певні позики
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19.3. Комерційні банки, їх операції та послуги
За формою власності: державні, кооперативні, акціонерні

Комерційні банки

За територіальною ознакою: міжнародні, загальнонаціональні, регіональні та міжрегіональні
Залежно від величини статутного капіталу, власного капіталу та активів: дрібні, великі та середні
Залежно від виду та обсягу операцій: універсальні та спеціалізовані
За функціональною спеціалізацією: банки реконструкції та
розвитку, інвестиційні, ощадні, іпотечні, трастові, емісійні,
зовнішньоторговельні

Операції комерційних банків
Пасивні

Активні

Банківські послуги

Пов’язані із залученням
коштів до банку. Джерелами останніх є власні,
залучені, позичені та
емітовані кошти.
Основна частина ресурсів банку залучається
шляхом проведення депозитних операцій

Передбачають розміщення банківських
коштів з метою отримання прибутку. Вони
представлені насамперед кредитними та активними інвестиційними операціями
(АІО)

Комісійно-посередницькі
операції, які здійснюються за дорученням клієнтів
і за певну пляату (на комісійних засадах)

Депозит – це сума грошей, яку
клієнт вносить на
зберігання в банк
і може використовувати для розрахунків або вилучати готівкою

Кредит – позиковий капітал банку
у грошовій формі,
переданий у тимчасове користування на умовах
забезпеченості,
повернення, терміновості, платності та цільового
характеру використання

АІО – це операції
банку з цінними
паперами (ЦП):
• купівля ЦП для
власного інвестиційного портфелю;
• купівля-продаж
ЦП за дорученням
клієнта;
• надання позик
під ЦП

• інкасові операції;
• виплати коштів
по акредитивах;
• перекази грошей
одержувачам в інших місцях;
• довірчі (трастові)
послуги;
• лізингові операції;
• факторингові
операції;
• форфейтинг;
• трансфертні
послуги

Чистий прибуток банку – це різниця між операційними доходами та операційними витратами банку
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19.4. Спеціальні кредитно-фінансові інститути

Спеціальні кредитно-фінансові інститути

Інвестиційні фонди

Є фінансовими посередниками на ринку
цінних паперів: шляхом випуску і розміщення власних акцій вони залучають кошти з метою інвестування в цінні папери
інших емітентів або об’єкти нерухомості

Інвестиційні компанії

Працюють на фондовому ринку: шляхом
випуску і розміщення інвестиційних сертифікатів і створення таким чином пайових фондів вони залучають кошти для
здійснення інвестицій у ЦП інших
емітентів та в об’єкти нерухомості

Кредитні спілки

Здійснюють фінансовий і соціальний захист їхніх членів шляхом залучення їхніх
особистих заощаджень для взаємного
кредитування

Довірчі товариства

Пенсійні фонди

Страхові компанії

Здійснюють представницьку діяльність
згідно з договором з довірителями майна
(коштів) про реалізацію їхніх прав власників

Створюються державою і приватними
підприємцями для виплати пенсій працівникам при досягненні ними певного
віку

Здійснюють захист майнових інтересів
громадян і юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків) за
рахунок грошових фондів, створених
шляхом уплати ними страхових платежів
(внесків або премій)
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Тема 20. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ. ФОНДОВА БІРЖА
20.1. Сутність, види та інвестиційний ресурс цінних паперів
Цінні папери

Юридична категорія

Економічна категорія

Документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або
майнові права, визначають взаємовідносини
особи, яка їх розмістила (видала), і власника та
передбачають виконання зобов’язань згідно з
умовами розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів,
іншим особам (законодавство України)

Особлива форма існування капіталу, відмінна від товарної, грошової, продуктивної форм, може продаватися замість капіталу, самостійно обертатися на ринку і давати дохід. Одночасно – представник
реального капіталу і фіктивний капітал. Фіксують права на капітал

Етапи
кругообороту
цінного
папера

Випуск і розміщення (обмін позичкового капіталу на титул)
Обіг (перехід права власності на цінний папір від однієї особи до іншої)
Погашення (вилучення титулу з обороту, обмін на реальний капітал)

Номінальна
Вартість
цінного
папера

Емісія

Ринкова

Сума грошей, яку цінний папір має при обміні на
реальний капітал на стадіях випуску і погашення
Відношення доходу на цінний папір до норми позичкового відсотка

Випуск цінних паперів серіями. Особа, що здійснює, – емітент

Інвестиційний ресурс цінного папера

Для емітента

Для покупця (власника, інвестора)

Залучення ресурсів; підтримка нормативів ліквідності; страхування від інфляційних та інших ризиків. Для органів
державної влади – додаткове джерело
бюджетного фінансування або покриття
бюджетного дефіциту

Різні варіанти вкладення тимчасово вільних коштів (перетворення їх на капітал).
Цінні папери дозволяють у будь-який момент перетворити фіктивний капітал на
дійсний, збільшити заощадження при зростанні ринкової вартості цінного папера
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Види цінних паперів

Основні
За походженням

Похідні

За формою існування

За метою
випуску

За функціональним
призначенням

За порядком володіння

Інші
ознаки

Засвідчують
права на актив (товар,
гроші, цінні
папери)

Первинні – засвідчують права на
активи, до яких не входять самі
цінні папери (акції, облігації,
векселі)
Вторинні – засвідчують права на
цінні папери або доходи від них
(інвестиційні сертифікати)

Засвідчують право купівлі (продажу) активу в майбутньому (ф’ючерсні контракти, опціони)

Документарні

Надруковані на бланку

Бездокументарні

Електронний запис на рахунку

Фондові

Інструмент утворення грошових фондів, довгострокові (акції, облігації)

Комерційні

Обслуговують товарооборот і певні майнові
угоди, короткострокові (векселі, чеки)

Пайові

Засвідчують відносини співволодіння (акції)

Боргові

Засвідчують відносини позики (облігації)

Іменні

Містять ім’я власника, реалізація прав потребує його ідентифікації

На пред’явника

Права належать особі, що пред’являє папір

Ордерні

Права можуть передаватись іншій особі
шляхом наказу або індосаменту – передаточного напису на папері

За формою власності (корпоративні, державні, муніципальні, приватні); за терміном існування (строкові і безстрокові) та ін.
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20.2. Форми доходів за цінними паперами
Акція – емісійний, безстроковий цінний папір, що засвідчує відносини співволодіння
і закріплює права на: отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді
дивіденду; участь в управлінні товариством; частину майна в разі ліквідації товариства

Прості акції –
забезпечують
стандартний
набір прав

Привілейовані акції – передбачають наявність привілеїв: отримання дивідендів незалежно від результатів господарської діяльності; першочергове отримання частки майна у разі ліквідації товариства
Дохід на акцію

Дивіденд

Приріст курсової вартості

Частина прибутку акціонерного товариства. Залежить від: наявності й обсягу прибутку; рішення зібрання акціонерів щодо розподілу чистого прибутку; кількості акцій у володінні особи

Результат спекулятивного піднесення на ринку або реального
приросту активів підприємства.
Отримання потребує продажу
акції

Облігація – строковий борговий цінний папір, який засвідчує відносини позики між
власником і емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути номінальну вартість у визначений термін (погасити) й виплатити дохід. Дохід не залежить від результатів господарської діяльності емітента
Форми доходу за облігаціями

Відсоток (відсоткові або купонні облігації)

Дисконт: облігації розміщуються за ціною,
нижчою за номінальну вартість. При погашенні різниця (дисконт) становить дохід (дисконтні облігації)

Товари або послуги (цільові
облігації)

Інвестиційний сертифікат – засвідчує право власності на частку в інвестиційному
фонді, взаємному фонді або пайовому. Розміщується інвестиційним фондом (компанією). Дохід – дивіденд
Вексель – безумовне грошове зобов’язання або наказ третій особі сплатити після настання строку визначену суму векселедержателю
102

20.3. Ринок цінних паперів. Фондова біржа та особливості її роботи
Ринок цінних паперів – сукупність економічних відносин між учасниками з приводу
випуску та обертання (купівлі-продажу) цінних паперів

Законодавство України: Фондовий ринок (ринок цінних паперів) – сукупність учасників і правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів
Акумуляційна – мобілізація вільних коштів для інвестицій
Перерозподільна – перерозподіл коштів, власності між сферами
діяльності, населенням, підприємствами, державою
Функції
ринку
цінних
паперів

Організаційна – створення умов для трансформації тимчасово вільних коштів на капітал
Регулятивна – формування оптимальної структури виробництва
Інформаційна – дозволяє судити про тенденції розвитку економіки;
орієнтири розміщення капіталів
Ціноутворення – формування і рух цін на цінні папери
Стимулююча – мотивує стати учасником ринку
Страхування ризиків – через укладення строкових контрактів

Суб’єкти (учасники) ринку цінних паперів

Основні

Інвестор – покупець цінних паперів, що купує їх
від свого імені і за власний рахунок (як юридична, так і фізична особа).
При продажу цінного папера перетворюється на
суб’єкта пропозиції
Інфраструктура ринку
цінних паперів

Складові

Професійні

Емітент – юридична
особа, яка від свого
імені випускає й розміщує цінні папери і
бере на себе зобов’язання щодо них
перед їх власниками.
Суб’єкт пропозиції

Юридичні особи, які надають фінансові та інші послуги у сфері розміщення та
обліку цінних паперів і прав
за ними. В Україні така
діяльність потребує ліцензування

Комплекс інститутів, правової та інформаційної бази, що забезпечує реалізацію функцій ринку цінних паперів
Клірингові системи, системи обліку прав (реєстратори, депозитарії), платіжні системи (банки), страхові, системи розкриття інформації (рейтингові агенції), системи регулювання і контролю
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Види (сегменти) ринку цінних паперів

Обслуговує випуск і первинне розміщення
цінних паперів. Функція: акумуляційна

Первинний
За стадією
обороту

Обертаються раніше випущені цінні папери, здійснюється перехід прав власності на
них. Функції: підтримка ліквідності ринку,
перерозподільна

Вторинний

Оборот цінних паперів за правилами, стандартами, за участю ліцензованих посередників

Організований

За рівнем
регульованості

За способом
здійснення
торгівлі

Біржовий

Позабіржовий

Торгівля на
фондовій біржі

Позабіржові торговельно-інформаційні системи електронної торгівлі

Неорганізований
(стихійний)

Учасники самостійно домовляються з усіх
питань

Традиційний

Фізична зустріч продавців і покупців

Комп’ютеризований

Торгівля на основі використання
комп’ютерних мереж і сучасних засобів
зв’язку

Касовий
(«кеш»)

Ринок наявних угод, що виконуються протягом 1–3-х днів з одночасною поставкою і
оплатою цінних паперів. Обертаються основні цінні папери (акції, облігації)

Строковий

Ринок з відкладеним (на декілька місяців)
виконанням угоди. Обертаються похідні
цінні папери (ф’ючерси, опціони)

За терміном угоди
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Фондова біржа – особлива інституційно організована частина ринку цінних паперів, де
обертаються цінні папери високої якості, а операції здійснюються професійними учасниками ринку. Ознаки: жорсткі процедури відбору емітентів, цінних паперів і операторів ринку; концентрація попиту і пропозиції; регульованість, публічність, оптовий характер торгів; підпорядкованість встановленим правилам

Законодавство України: Безприбуткова організація, що створюється не менш ніж 20-ма
засновниками, які мають ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку

Універсальна

Спеціалізована

Торгівля різними цінними
паперами

У торговельному обороті домінують
цінні папери одного виду

Правила

Регламентують порядок проведення торгів, вимоги до учасників,
умови формування цін (біржового курсу) та їх публікації, види послуг біржі, їх оплату. Затверджуються біржовою радою, реєструються (узгоджуються) органами державного регулювання

Котирування

Виявлення ринкової ціни (біржового курсу) цінних паперів у процесі біржового торгу з подальшою публікацією в біржовому бюлетені

Лістинг

Експертиза цінних паперів на відповідність встановленим вимогам
для допуску до котирування. Обов’язкова лише для бірж

Торгівля здійснюється професійними учасниками

Брокер

Посередник, який діє за рахунок клієнта і від його імені на підставі договору поруки чи комісії за винагороду

Дилер

Посередник, який укладає угоди купівлі-продажу від свого імені,
за власний рахунок і на власний ризик

Трейдер

Представник біржі: проводить торги, фіксує угоди та ін.

Маркетмейкер

Дилер, що перебирає на себе зобов’язання купувати/продавати
цінні папери протягом офіційних торгів за будь-яких умов (компенсувати нестачу попиту/пропозиції)
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Оформлення і виконання біржових угод

Клірингова
установа
Депозитарій

Юридична особа, що здійснює перевірку, облік взаємних зобов’язань, оформлення документів, спрямування до платіжної
системи і системи, що забезпечує передання цінних паперів
Юридична особа, що надає послуги з обліку прав на цінні папери, їх переходу, зберігання та ін.

Касові (спотові) – операції з основними цінними паперами. Одночасна оплата
і поставка протягом кількох днів з моменту укладення угоди

Основні види біржових угод

Строкові – операції з контрактами, похідними цінними паперами. Виконання відкладене (до кількох місяців)
Ф’ючерсні контракти (тверді)

Опціони (умовні контракти)

Стандартний біржовий договір на
поставку біржового активу у встановлений термін за фіксованою
ціною. Виконання гарантується
біржею, але існує механізм дострокового припинення зобов’язань
будь-якою стороною

Стандартний біржовий двосторонній контракт. Продавець отримує премію і бере
зобов’язання продати (купити), а покупець сплачує премію й отримує право купити (продати) актив у визначений термін
за обумовленою ціною. Сенс: покупець
може відмовитися від виконання

Мета здійснення строкових операцій

Хеджування

Спекуляція

Система заходів регулювання майбутніх цінових ризиків. Передбачає одночасне здійснення операцій на касовому (реальне придбання активу) і строковому (страхування) ринках

Передбачає таку зміну позицій учасників, щоб ніколи не постачати і не купувати сам актив. Мета: отримання позитивної різниці через коливання курсів.
Не має сенсу без ринку хеджерів

106

Тема 21. СТРАХОВИЙ РИНОК
21.1. Страхування: сутність і функції
Страхування – система економічних відносин, що включає сукупність форм і методів формування цільових коштів та їх використання на відшкодування збитків за різних непередбачених несприятливих явищ (ризиків), а також на надання допомоги громадянам при настанні визначених подій у їх житті
Ознаки страхування
як економічної категорії

• відносини страхування мають ризиковий та ймовірний характер;
• страхування відбувається за рахунок коштів страхового фонду, які утворюються за
рахунок спеціальних внесків юридичних і фізичних осіб, що призначаються для відшкодування заздалегідь передбачених збитків;
• матеріальні наслідки збитків перерозподіляються між усіма платниками страхових
внесків;
• страхова діяльність є самоокупною

Функції страхування

Ризикова

Завдяки страхуванню здійснюється перерозподіл грошової
форми вартості серед учасників страхування у зв’язку з наслідками випадкових страхових подій

Попереджувальна

Пов’язана з попереджувальними заходами щодо зменшення
страхових ризиків

Ощадна

Довгострокові види страхування є засобом накопичення населенням коштів до настання певної події в їхньому житті аж
до закінчення строку страхування

Інвестиційна

За рахунок тимчасово вільних коштів страхових фондів
відбувається фінансування економіки

Стабілізаційна

Страхування виступає в ролі найважливішого стабілізатора
процесу суспільного відтворення
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21.2. Страховий ринок. Властивості страхової послуги
Страховий ринок – система економічних відносин, що виникають між суб’єктами ринку
з приводу забезпечення потреби у страховому захисті
Об’єктом купівлі та продажу на страховому ринку є страхова послуга.
Страхову послугу може бути надано на засадах добровільного або обов’язкового страхування
Споживна вартість

Властивості
страхової
послуги

Вартість

Реалізується у страховому захисті - нагромадження й витрачанні грошових та
інших ресурсів для здійснення заходів з
попередження, подолання або зменшення
негативного впливу ризиків і відшкодування пов’язаних із ними втрат

Визначається розміром страхового платежу (внеску, премії) – плати за зобов’язання відшкодувати в разі виникнення матеріальні збитки, завдані страховому майну, або виплатити страхову суму
при настанні певних подій

Страхове покриття (відшкодування) не
може перевищувати розміру прямого збитку, що зазнав страхувальник, та обмежується страховою сумою

Страховий платіж залежить від страхового
тарифу, страхової суми, періоду страхування та деяких інших факторів

Страхова сума – грошова сума, в межах
якої страховик, відповідно до умов страхування, зобов’язаний провести виплату
при настанні страхового випадку. Страхова виплата залежить від:
Системи страхування:
1) за дійсною вартістю;
2) за системою
пропорційної
відповідальності;
3) за системою першого ризику;
4) за відновленою вартістю

•
•
•
•
•

Франшизи – передбаченої договором частини
збитків, що в разі
настання страхової події не відшкодовується
страховиком

Страховий тариф (брутто-ставка) =
нетто-ставка + навантаження

Нетто-ставка
– частина страхового платежу,
що повинна забезпечувати
страхові відшкодування.
Виражає ціну
страхового
ризику

Навантаження – частина
страхового платежу, котра використовується
страховою компанією на покриття видатків
на ведення
справ

Принципи формування страхового тарифу:
еквівалентність страхових відносин;
прийнятність величин страхових тарифів для широкого кола страхувальників;
стабільність розмірів страхових тарифів протягом тривалого часу;
розширення обсягу страхової відповідальності;
забезпечення прибутковості
й рентабельності
операцій
страхування
21.3. Регулювання
страхового
ринку
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Державне регулювання
страхового ринку

здійснюється з метою дотримання вимог законодавства, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховика та захисту інтересів страхувальника

Саморегулювання діяльності страхових організацій
здійснюють:

• ліцензування страхової діяльності;
• запобігання неплатоспроможності (банкрутству) страховиків;
• впровадження нових інформаційних технологій, електронної звітності страховиків;
• моніторинг діяльності страховиків;
• сприяння створенню фондів страхових гарантій, фондів гарантування страхових виплат за договорами страхування життя;
• забезпечення першочерговості задоволення вимог страхувальників у загальній черзі
інших кредиторів.
Нагляд здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Ліга страхових організацій України
Мета — сприяння розвитку страхової діяльності в Україні, представництво інтересів членів Ліги в органах державної влади та управління,
захист прав та інтересів
Ядерний страховий пул
Мета — координація діяльності, пов’язаної тільки з обов’язковим
страхуванням цивільної відповідальності оператора ядерної установки за
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту
Українське медичне страхове бюро
Мета — сприяння розвитку відкритого та рівнодоступного для всіх
медичного страхового ринку в Україні
Авіаційне страхове бюро
Мета — координація діяльності страховиків у галузі страхування
авіаційних ризиків і представництво їх інтересів у міжнародних
об’єднаннях страховиків
Моторне (транспортне) страхове бюро
Мета – виконання гарантійних функцій стосовно відшкодування
шкоди, завданої третім особам при експлуатації наземних транспортних
засобів
Морське страхове бюро
Мета – координація діяльності страховиків у галузі страхування морських ризиків і представлення їх інтересів у міжнародних об’єднаннях

Метою Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS)
є забезпечення кращого контролю за сферою страхування та створення сприятливих
умов для розвитку страхової діяльності на світовому ринку. До складу IAIS входять
понад 100 органів нагляду за страховою діяльністю з усього світу та понад 60 спостерігачів, серед яких страхові та перестрахові компанії, професійні асоціації, міжнародні
фінансові інститути тощо

109

Тема 22. ФІНАНСОВА СИСТЕМА. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ. ПОДАТКИ
22.1. Сутність і функції фінансів. Фінансові відносини,
ресурси і системи

Фінанси

Система економічних відносин, що складається в суспільстві у процесі
формування та використання фондів грошових ресурсів
Цільові грошові фонди (кошти) загального призначення, які формуються
і перерозподіляються державою на основі принципів нееквівалентності
і безвідплатності

Функції фінансів

розподільна

Суб’єкти фінансових відносин

Фінансові
відносини

відтворювальна

контрольна

стимулююча

Органічна складова економічних відносин, що відображають грошові зв’язки між суб’єктами економіки на різних рівнях

Держава

Державні фінанси – це система фондів грошових ресурсів
держави, що забезпечують виконання властивих їй
функцій, а також сукупність форм і методів їх реалізації

Підприємства (фірми)

Фінанси суб’єктів господарювання – це грошові ресурси,
які забезпечують процес виробництва і відтворення
в межах даного підприємства, а також сукупність форм
і методів їх створення і використання

Домогосподарства

Фінанси домогосподарств – це грошові фонди, які складаються з прибутків, одержаних громадянами в результаті трудової, господарської чи ще якоїсь форми діяльності
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Банки

Підприємці, фірми,
організації і установи

Банки

Страхування
Страхування

Держава

Домогосподарства
Фінансові потоки суб’єків фінансової системи

Фінансова
система
держави

Сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами
окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані та децентралізовані грошові
фонди

Державні та місцеві бюджети

Фінанси підприємств усіх форм власності

Централізовані державні та інші фонди

Державний кредит

Фінансовий ринок

Фінансова
політика держави

Сукупність державних заходів, спрямованих
на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл
і використання для виконання державою її функцій
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22.2. Державний бюджет як складова частина
фінансової системи. Державні доходи і державні видатки

Державний бюджет

Як економічна категорія –
сукупність економічних
відносин між державою,
з одного боку, і юридичними та фізичними особами – з другого, з приводу розподілу і перерозподілу ВВП

Фонд фінансових ресурсів, який перебуває в розпорядженні
органів виконавчої
влади певного рівня

План утворення та використання фінансових ресурсів держави
та її складових – територіальних одиниць

Складові державного бюджету
Спеціальний фонд

Загальний фонд

Включає бюджетні призначення
на видатки за рахунок конкретно
визначених джерел надходжень

Кошти, що не мають цільового
призначення, перебувають у розпорядженні уряду і є загальними
ресурсами бюджету

Бюджетна система
Державний бюджет

Місцеві бюджети

Зведений (консолідований)
бюджет
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Баланс державного бюджету
Видатки держбюджету

Доходи держбюджету

Податкові надходження (загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші
обов’язкові платежі)

Фінансування економіки

Неподаткові надходження (доходи від
власності та підприємницької діяльності,
адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційного та побічного продажу,
надходження від штрафів та фінансових
санкцій, інші неподаткові надходження)

Фінансування бюджетного
сектору
Фінансування соціальних
програм
Витрати на утримання
апарату управління

Доходи від операцій з капіталом
Витрати на оборону, громадську безпеку і судову владу
Доходи від зовнішньоекономічної діяльності

Витрати на обслуговування
зовнішнього боргу

Інші надходження
Надання кредитів внутрішнім і зовнішнім суб’єктам
господарювання

Види бюджету

Збалансований
Доходи бюджету дорівнюють його видаткам

Дефіцитний
Видатки бюджету перевищують його доходи
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Профіцитний
Доходи бюджету перевищують видатки

22.3. Фіскальна політика держави. Шляхи збалансування
державного бюджету

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика держави – сукупність державних заходів з організації управління фінансовими ресурсами держави, що включають мобілізацію, залучення необхідних коштів, їх розподіл, забезпечення застосування цих
коштів за призначенням

Дискреційна фіскальна політика

Автоматична фіскальна політика –
політика автоматичних
(вмонтованих) стабілізаторів

Заснована на свідомому втручанні
держави в податкову систему
і зміну обсягу державних витрат
з метою впливу на економічне зростання, безробіття, інфляцію

Механізм, який автоматично реагує
на зміну економічного стану без необхідності обов’язкового урядового
втручання

Стимулююча
(застосовується в період
спаду)

Інструменти:
1) збільшення
державних
витрат;
2) зменшення
рівня оподаткування;
3) поєднання
(1) і (2)

Автоматичні стабілізатори:
• зміна податкових надходжень;
• зміна рівня цін;
• зміна ставки процента;
• зміна реального НД;
• система допомог по безробіттю
і соціальних виплат

Обмежувальна або
рестрикційна
(проводиться
в умовах
інфляції)

Інструменти:
1) зменшення
державних
витрат;
2) збільшення
рівня оподаткування;
3) поєднання
(1) і (2)

Державні
витрати (А)
і податкові
надходження (Т)

Т
Надлишок
А
Дефіцит

0

Q3

Q1

Q2 ВВП

Політика автоматичних стабілізаторів
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Причини дефіциту бюджету
Зменшення
податкових
надходжень
у бюджет

Зменшення доходів в умовах кризи і спаду виробництва

Збільшення
бюджетних
витрат

Непослідовна
фінансовоекономічна
політика

Види бюджетного дефіциту

Структурний дефіцит – різниця між
поточними витратами і доходами, що
могли б бути в умовах повної зайнятості

Циклічний дефіцит – різниця між фактичним і структурним дефіцитом

Заходи щодо зниження бюджетного дефіциту
Конверсія

Перехід від фінансування
до кредитування

Ліквідація дотацій збитковим
підприємствам

Скорочення витрат на держуправління

Зміна системи оподаткування

Підвищення ролі місцевих
бюджетів

Способи покриття дефіциту бюджету
Випуск державних позик

Більш жорстке
оподаткування

Сеньйораж – збільшення резервів комерційних банків фінансовими операціями

Концепції регулювання бюджетної політики
Бюджет повинен балансуватися щорічно

Бюджет повинен
балансуватися
не щорічно, а в ході
економічного циклу

Метою державних фінансів
є забезпечення збалансування
не бюджету, а економіки

В а ж л и в о п а м ’ я т а т и ! Фінансова політика України орієнтується на першу концепцію
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22.4. Державний борг. Управління державним боргом

Державний борг – це сума накопичених за певний період часу бюджетних дефіцитів
за вирахуванням позитивних сальдо бюджету, які мали місце за цей час

Види державного боргу

Внутрішній

Заборгованість держави (позики і
кредити) громадянам, фірмам і організаціям даної
країни, які є
утримувачами
цінних паперів, що емітовані урядом

Зовнішній

Заборгованість держави іноземним державам, організаціям, приватним фірмам, установам і особам

Прямий

Умовний

Зобов’язання,
що їх бере держава як безпосередній
позичальник
шляхом випуску
державних
цінних паперів,
укладення угод
про позику
чи іншими
шляхами

Зобов’язання, що беруть безпосередньо
юридичні
особи і гарантуються
державою

Поточний

Витрати
щодо виплати доходів
кредиторам
і погашення
зобов’язань,
термін
оплати яких
настав

Управління державним боргом – сукупність заходів держави щодо погашення і регулювання суми державного кредиту, а також залучення нових позичкових коштів
Мета
управління державним боргом

Забезпечення боргової безпеки держави – дотримання такого рівня
державної заборгованості, який задовольняє потреби держави у фінансових ресурсах, дає змогу зберегти стійкість фінансової системи держави і при цьому не ставить під загрозу виконання державою своїх функцій та зобов’язань щодо погашення та обслуговування боргів

Методи управління державним боргом
Конверсія
Зміна умов позики, які стосуються дохідності, тобто зміна розмірів відсотків за позикою

Консолідація (реструктуризація)
Зміна умов позики, що пов’язані з її термінами (перетворення короткострокових зобов’язань на довго- і середньострокові)
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22.5. Основи оподаткування. Форми та види податків
і порядок їх стягнення

Обов’язкові платежі державі юридичними
та фізичними особами

Податки

Певна частина фінансових відносин, що пов’язані
з формуванням грошових доходів держави

Податкові відносини

• рівномірність – єдиний підхід держави до суб’єктів
оподаткування незалежно від їх економічного та юридичного статусу;
• визначеність – податок визначається державою заздалегідь у фіксованому розмірі і підраховується
у певний строк;
• зручність – оподаткування має бути зрозумілим для
кожного, простим і прозорим;
• дешевизна – оптимальність розмірів встановлених
податків;
• законодавче закріплення – законний, легальний
характер платежів;
• гнучкість і усталеність;
• ефективність – витрати, пов’язані з оподаткуванням, повинні покриватися сумою податків, що надходять державі;
• взаємна відповідальність учасників податкових відносин

Функції податків

Принципи
оподаткування

Розподільна

Перерозподіл вартості створеного ВВП між
державою та домогосподарствами і підприємствами

Фіскальна

Держава акумулює частину ВВП у бюджеті
з метою задоволення загальносуспільних
потреб

Регулювальна

Формування оптимальної структури економіки, регулювання суспільних, колективних та
особистих інтересів
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Податкова
система

Закріплена законодавством сукупність податків, які стягуються,
а також принципів, форм і засобів їх побудови

Суб’єкт
оподаткування

Інструменти

податкової

системи

Об’єкт
оподаткування

Юридична або фізична особа – платник податків
Те, що підлягає оподаткуванню: дохід (податок із доходу), майно (у т. ч. земля, капітал, нерухомість, предмети
розкошу), передача майна (податок на спадщину, на дарування, на угоди купівлі-продажу, позики, передачі та
зберігання тощо), експорт та імпорт (мито)

Джерело
податку

Дохід, з якого сплачується податок

Податкова
ставка

Розмір податку на одиницю обкладення. Буває гранична, середня, нульова, пільгова

Податкова
квота

Податкова ставка, встановлена як відсоток до доходу

Податкова
пільга

Повне або часткове звільнення від податку

Податковий
режим

Сукупність податкових ставок і податкових пільг

Податкова
політика

Діяльність держави у сфері організації та використання
податків, а також розроблення певних концепцій розвитку
і принципів організації системи оподаткування

Податковий
механізм

Сукупність організаційно-правових норм, державних
органів та економічних методів управління оподаткуванням

Ставка
податку
100 %

Стабільна величина надходжень
у діапазоні ставки податку між точками А і В

А

r
0

Ставка

m
B
Rmax Податкові надходження
Крива Лаффера
Стабільна величина надходжень – в
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Види податків

За об’єктом
оподаткування

Прямі податки встановлюються на дохід
і майно фізичних та
юридичних осіб

Реальні – утримуються з окремих
видів майна
Особисті – утримуються з джерела
доходу або за декларацією

Непрямі податки – податки на товари та послуги, які встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу

За установою, яка
здійснює стягнення
податків

Державні – встановлюються і стягуються державою і надходять до держбюджету
Місцеві податки та збори – встановлюються і стягуються
місцевими органами управління і надходять до місцевих
бюджетів

За характером
використання

Загальні – призначені для загальнодержавних заходів
Спеціальні – використовуються за суто конкретним призначенням

Залежно від співвідношення між
ставкою податку
і величиною
доходу

Прогресивні – середня податкова ставка підвищується із
підвищенням доходу
Пропорційні – середня податкова ставка не залежить від
розмірів доходу
Регресивні – середня податкова ставка із зростанням доходу знижується

Методи стягнення податків

За реєстром
(податок
на землю,
на майно)

Стягнення податку
до отримання власником доходу
(прибутковий податок з громадян)
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Під час використання доходу
(оподаткування
купівлі товарів)

За декларацією

Тема 23. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
23.1. Сутність та зміст економічної безпеки держави
Стан економіки та інститутів влади, за якого забезпечується
гарантований захист національних інтересів, гармонійний соціально-орієнтований розвиток країни в цілому, достатній економічний та оборонний потенціал навіть
за найнесприятливіших варіантів розвитку внутрішніх
та зовнішніх процесів

Економічна
безпека держави (ЕБД)

ЕБД як економічна категорія

Сукупність відносин і пов’язаних з ними заходів, що забезпечують здійснення економічного суверенітету, економічне зростання, підвищення добробуту населення
в умовах наявності системи міжнародної економічної взаємозалежності

Національні
економічні
інтереси

Сукупні потреби громадян, суспільства та держави, адекватні
особливостям соціально-економічного стану країни, рівню її
економічного розвитку

Види національних економічних інтересів
За ступенем соціального значення
Життєво
важливі

Другорядні

За своєю спрямованістю
орієнтовані на забезпечення

За тривалістю дії

Короткострокові

Середньострокові

Довгострокові

Виживання

Сума потреб, задоволення яких надійно забезпечує
існування та можливість прогресивного розвитку людини, суспільства, держави
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Прогресивного
розвитку

Певного
ступеня
лідерства громадян,
суспільства або
держави

Життєво важливі
економічні
інтереси

Об’єкти ЕБД – те, що безпосередньо потребує захисту і на що спрямовані дестабілізуючі дії

Структура
ЕБД

Суб’єкти ЕБД – держава в цілому або її структури, які організують захист об’єктів безпеки
Загрози ЕБД – акції, події, явища або формалізована сукупність факторів, які містять небезпеку і спрямовані на об’єкт захисту
Джерела загроз – локалізовані в часі і в просторі небезпеки
Параметри ЕБД – кількісні показники для оцінки, моніторингу
і прогнозування ЕБД
Збитки

Стан спокою

Класифікація загроз
ЕБД

Ризик

Поріг чутливості

Рівень ЕБД

Поріг вразливості

Поріг розпаду

• за походженням (внутрішні та зовнішні)
• за переважними якостями загрози (фізичні, політичні, екологічні,
інформаційні, військові, психологічні, технічні тощо)
• за специфікою впливу на окремі об’єкти або їх системи
• за спрямованістю на окремі галузі та види діяльності (продовольчий, інвестиційний, енергетичний, транспортний та інші комплекси господарства)
• за масштабами можливих збитків (за силою загроз)
• за можливістю реалізації загроз
• за часовою та просторовою координатами дій (коротко- та довгострокові, реальні та потенційні)
• за ступенем виявлення (прямі та непрямі загрози)
• за ступенем комплексності (одиничні та системні загрози)
• за джерелами виникнення (об’єктивні та суб’єктивні загрози
з боку окремих осіб, фірм, спецслужб, країн, регіонів та ін.)
• за якостями матеріальних носіїв загроз
• за формою виразу загрози
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23.2. Практичне забезпечення економічної безпеки держави
Наука про практичне забезпечення економічної безпеки держави

Екосестейт
(economic security
of state)

Визначає глобальні і поточні національні інтереси та
цілі, а також методи, засоби і механізми їх досягнення
для забезпечення національної економічної безпеки

Державна стратегія (концепція)
ЕБД
Структура
концепції
ЕБД

Інтереси
Загрози
Захист

Головні
принципи
забезпечення
захисту

Комплекс заходів щодо запобігання або нейтралізації зазіхань, ворожих дій, небезпек

Законність
Додержання балансу інтересів держави, підприємств різних
форм власності та фізичних осіб
Їх взаємовідповідальність щодо забезпечення захисту

Системність – комплексне застосування правових, організаційних, технічних заходів щодо захисту
Основні
принципи
організації
та здійснення
захисту
у сфері ЕБД

Обґрунтованість – науково-технічне обґрунтування рішень, що
приймаються, всебічна оцінка їх реалізації
Достатність – ефективні і надійні заходи захисту, які забезпечують використання сучасних методів та засобів
Гнучкість – прогнозування загроз і запобігання їх нейтралізації,
оперативна й ефективна ліквідація наслідків загроз залежно від
умов захисту та важливості об’єктів, що захищаються

Своєчасність – завчасна розробка заходів захисту та контролю
Способи захисту за характером впливу на загрозу

Узгодження

Стримування

Протидія
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Примушення

23.3. Тіньова економіка: сутність, причини існування, структура.
Заходи протидії тіньовій економіці та її криміналізації
Тіньова
економіка

Різноманітна діяльність суб’єктів економічних відносин,
які прямо чи опосередковано пов’язані з отриманням доходів
без сплат податків поза межами чинного законодавства
і соціального контролю

Структура тіньової економіки
Неофіційний (неформальний) сектор
Уся легальна економічна діяльність,
що не враховується офіційною статистикою і не оподатковується

Підпільний (протизаконний) сектор
Економічна діяльність, що забороняється
законом і навмисно приховується, а також
кримінальний конгломерат антисоціальних,
самовідтворювальних джерел накопичення
тіньових капіталів

Функції тіньової економіки

Економічна

Соціальна

Компенсація недоліків офіційної
економіки

Створення робочих місць і забезпечення існування і певного рівня доходів працюючим у цій сфері

Криміналізація
економіки

Стан економіки, за якого значне місце займає діяльність
щодо збільшення та привласнення доходів, які отримані
злочинним шляхом

Суспільна небезпека криміналізації економіки

Прихований перерозподіл доходів і власності загрожує
життєво важливим економічним інтересам країни
Дестабілізація економічного життя, зростання соціальної
напруженості, зневіра в ефективність державної влади
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Негативні наслідки тіньової економіки
Вилучення з легальної економіки значної частини коштів у неконтрольовану сферу,
що веде до втрати державою можливості реального управління економікою
Зменшення обсягів інвестицій у легальну економіку
Протидія утворенню легального національного капіталу. Втеча капіталу за кордон.
Створення інвестиційного вакууму
Утворення економічного і фінансового підґрунтя для існування паралельної інфраструктури влади, створення перешкод зовнішнім інвестиціям
Ігнорування суспільством встановлених державою правил, ототожнення нових ринкових відносин у свідомості громадян з протиправною діяльністю
Зниження або повне припинення податкових та інших обов’язкових надходжень
до бюджету, що затримує виплату заробітної плати і пенсій
Тіньова економіка є основою зростання організованої економічної злочинності
і корупції. Тінізація економічного мислення

Основні напрями
детінізації
і декриміналізації
економіки

Застосування жорстких санкцій стосовно сектору, що характеризується як суто кримінальний бізнес
Поступова легалізація тих сфер економічної діяльності,
що здатні існувати в межах чинного законодавства

Основні елементи комплексної державної програми детінізації економіки
Здійснення комплексної податкової реформи, спрощення ведення бізнесу
Створення більш привабливих, ніж в інших країнах, умов для інвестування
і залучення фінансових ресурсів
Удосконалення законодавства щодо захисту приватної власності і підприємництва
Прийняття і реалізація програм легалізації тіньових капіталів
Зосередження роботи силових структур на локалізації організованої злочинності
і кримінальної діяльності, а також на захисті власності, економічних прав і життя
людини
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Тема 24. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
24.1. Функції держави в ринковій економіці
Економічні функції держави – головні напрями державного впливу на економіку,
сукупність яких розкриває зміст її економічної ролі, а саме:
1) створення правового режиму економічної діяльності суб’єктів господарювання;
2) подолання неспроможностей (провалів) ринку

Неспроможності
(провали) ринку

Певне обмеження регулюючої ролі ринку, що є причиною
виникнення ситуацій, коли ринковий механізм координації поведінки економічних суб’єктів не забезпечує максимальної суспільної корисності

Неспроможність ринку задовольняти потреби у суто суспільних благах

Неспроможність ринку вимірювати та компенсувати зовнішні ефекти

Монополізм, що витісняє конкуренцію
Недосконалість інформації для учасників трансакцій
Циклічна форма відновлювального процесу
Відсутність механізму підтримання соціальної справедливості

Спільне
користування

Державне управління
Єдина енергетична
система
Обсяг індивідуального споживання дорівнює колективному
споживанню

Національна оборона

Суспільні
блага

Фундаментальна наука
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Не вибіркові у споживанні, неподільні

Охорона правопорядку
Національна
комунікацій

система

Не конкурують
у секторі споживання

Зовнішні ефекти – витрати або вигоди від ринкових трансакцій, що їх
не відображають ціни; стосуються не тільки учасників цих трансакцій,
а й інших осіб
Позитивні

Негативні

Діяльність певного економічного
агента супроводжується вигодами
осіб, які не є учасниками трансакцій

Діяльність певного економічного
агента супроводжується витратами
осіб, які не є учасниками трансакцій

Складаються з приватних вигод виробника (споживача) та позитивних зовнішніх ефектів

Складаються з приватних витрат виробника (споживача) та негативних
зовнішніх ефектів

Соціальні вигоди від виробництва
або споживання певного товару

Соціальні витрати на виробництво
або споживання певного товару

В а ж л и в о п а м ’ я т а т и ! Р. Коуз довів можливість
розв’язання проблеми зовнішніх ефектів без втручання держави

Теорема Р. Коуза

Основні напрями
економічної
діяльності
держави

Якщо права власності всіх сторін старанно визначені, а трансакційні витрати дорівнюють нулю, кінцевий результат (що максимізує цінність виробництва) не залежить від змін у розподілі прав власності (якщо не брати до уваги ефект доходу)
• створення правового режиму економічної діяльності
• макроекономічна стабілізація
• захист та розвиток конкуренції, протидія монополії
• виробництво суспільних благ
• регулювання зовнішніх ефектів (екстерналій)
• стимулювання НТП
• розвиток ринкової інфраструктури
• перерозподіл доходів, підтримання соціальної справедливості
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24.2. Форми державного регулювання економіки.
Економічна політика держави
Складові
державного
регулювання
економіки

Регулювання
економіки

Участь держави в господарюванні, її діяльність
як власника засобів
виробництва

Моделі державного регулювання економіки

Американська
Домінування
правових
та податковобюджетних методів регулювання,
сприяння розвитку конкуренції та
підприємництва

Шведська

Японська
Взаємодія державних органів та
корпорацій у досягненні стратегічних цілей економічного
розвитку

Німецька

Активне втручання держави
в перерозподіл
доходів, сприяння соціальній
справедливості

Поєднання ринкових регуляторів з державною системою
соціального захисту громадян

Форми державного регулювання економіки

Кредитногрошове
регулювання

Бюджетноподаткове
регулювання

Регулювання
цін та заробітної плати

Адміністративноекономічне
регулювання

Методи державного регулювання економіки

Економічні (непрямі)

Адміністративні (прямі)

• податкова політика
• грошово-кредитна політика
• амортизаційна політика
• науково-технічна політика
• структурна політика
• зовнішньоекономічна політика

• контроль над монополіями
• охорона довкілля
• визначення гарантованого добробуту громадян
• захист національних інтересів
• реалізація державних програм

Індикативні

Імперативні
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Економічна політика – система практичних заходів, що здійснюються владою
у сфері управління економікою з надання економічним процесам спрямованості
відповідно до мети, завдань та інтересів країни
Стабілізаційна політика

Політика економічного зростання

Діяльність держави, спрямована на відновлення реальних обсягів виробництва
за умов наближення до повної зайнятості (рівня потенційного ВВП) та забезпечення помірної інфляції

• стимулювання сукупної пропозиції
• утримання темпів зростання сукупного попиту на рівні темпів зростання сукупної пропозиції і потенційного ВВП

24.3. Соціальна політика держави. Справедливість
та соціальний захист
Соціальна політика – це державне регулювання, спрямоване на формування гідної
якості життя кожної людини, її розвиток і захист прав, а також урахування й узгодження інтересів усіх соціальних груп населення при виробленні загальної економічної політики

Моделі соціальної політики
Консервативна

Соціал-демократична

Патерналістська

Держава лише формує
умови для того, щоб сам
громадянин вирішував
проблеми власного добробуту

Досягнення соціальної
справедливості, пом’якшення нерівності, забезпечення державних гарантій

Держава відповідає за
всі умови життя людей, не допускає їх
розшарування

Напрями
соціальної
політики

• політика зайнятості
• політика доходів
• боротьба з тіньовою економікою
• розвиток соціально-культурної сфери
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Державна політика доходів спрямована на запобігання невиправданим диференціації доходів населення та поляризації суспільства, на зняття соціальної напруги,
боротьбу з бідністю, вирішення конфлікту між економічною ефективністю і соціальною справедливістю
Частка
в національному
доході

100

B

О

Коефіцієнт _ Джині =

90

S OAC
S AOD

80
70
60
50
40
С

30
20
10
A

D
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Частка в
загальній
чисельності
населення

Децильний коефіцієнт –
співвідношення між середніми
доходами 10 % найбільш
заможних громадян
та середніми доходами
10 % найменш заможних

Крива Лоренца

•
•
•
Напрями
політики
доходів

•
•
•
•

перерозподіл доходів через держбюджет
встановлення мінімуму заробітної плати та прожиткового мінімуму на місяць
уведення прогресивної шкали оподаткування доходів громадян
стримування зростання заробітної плати з метою зниження
витрат виробництва і стимулювання інвестицій
забезпечення переважаючих темпів зростання продуктивності праці щодо темпів зростання заробітної плати
стимулювання збільшення доходів громадян як фактор
підвищення внутрішнього попиту
виплата адресної допомоги незаможним громадянам
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24.4. Середній клас як соціальна база ринкових реформ

Середній клас – це соціальний інститут, що характеризується складною єдністю
якісних і кількісних показників, особливою моделлю життєдіяльності і поведінки.
У розвинутих країнах він є домінуючою соціальною групою (60–90 %).
Критерії ідентифікації середнього класу

Ресурсні
ознаки

Суб’єктивні
ознаки

Матеріальні:
• рівень доходів
• рівень матеріальної забезпеченості
• рівень заощаджень
• показники структури споживчих витрат.
Нематеріальні:
• наявність вищої освіти
• рівень професійної кваліфікації
• рівень культури та інші
•
•
•

самоідентифікація
соціально-економічна адаптація
економічні стратегії індивідуальних домашніх господарств

Забезпечення економічної стабільності:
• є основним платником податків
• створює масовий попит на внутрішньому ринку
• забезпечує інвестиційний потенціал країни
Функціональні
ознаки

Забезпечення соціальної стабільності:
• є основним носієм інтелектуального та соціального
капіталу
Забезпечення політичної стабільності:
• забезпечує ефективність системи економічної влади
• реалізує функції соціального контролю за владними
структурами та представниками великого бізнесу
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Розділ V. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Тема 25. СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ
СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
25.1. Поняття світового господарства. Головні сфери світової економіки

Світове господарство – сукупність національних господарств окремих
країн, об’єднаних участю у міжнародному поділі праці й системою міжнародних економічних відносин

Структура світового господарства – групи держав за показниками галузевої структури
економіки, рівня соціально-економічного розвитку (ВВП на душу населення, стан освіти
та здоров’я громадян)
Країни з розвиненою
ринковою економікою

Посідають провідне
місце у світі щодо
головних макроекономічних показників.
Визначають домінуючі
напрями світової науки
і техніки

Країни з перехідними економічними
системами

Країни, які переходять
до сучасної ринкової
економіки. Їх сучасна
економіка характеризується деформованою
структурою та стагнацією окремих галузей
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Країни, що
розвиваються

Характеризуються багатоукладністю економік,
значним відставанням
виробничих сил порівняно з передовими країнами, наявністю традиційного сектору економіки,
низьким рівнем життя

25.2. Форми міжнародних економічних відносин.
Міжнародні економічні організації

Основні форми міжнародних
економічних відносин
Міжнародна торгівля товарами
та послугами

Обмін товарами
й послугами, внаслідок чого споживачі різних країн мають можливість купувати
найкращі товари
на світових ринках за оптимальними цінами

Міжнародні
економічні
організації

Міжнародний
рух капіталу

Міжнародна міграція трудових
ресурсів

Вилучення частки
капіталу певної
держави й переміщення його
у виробництво або
обіг іншої держави з метою отримання прибутку
та інших вигод

Форма транскордонного руху
населення
з метою працевлаштування та
пошуку вигідніших умов
праці

Міжнародні
валютні
відносини

Повсякденні
зв’язки, в які вступають приватні
особи, фірми, банки на валютних
і грошових ринках
із метою здійснення міжнародних
розрахунків, кредитних та валютних операцій

Організації, які на основі міжнародно-договірних відносин
проводять роботу, спрямовану на організацію та здійснення
міжнародного економічного співробітництва:
• Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР)
• Європейський Союз (ЄС)
• Міжнародна торговельна організація (МТО)
• Міжнародний валютний фонд (МВФ)
• Світовий банк
• Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
• Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку
(ЮНІДО)
• Організація Об’єднаних Націй з торгівлі та розвитку
(ЮНКТАД)
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Міжнародний рух капіталу
Форми руху
капіталу

Позичковий капітал

•
•

Види руху
капіталу

товарні кредити
валютні кредити

Підприємницький капітал

•
•
•
•
•

Методи
експорту
капіталу

•

готівка, яка зараховується на рахунок і надходить у розпорядження
позичальника
акцепт
депозитні сертифікати
облігаційна позика
лізинг
великомасштабні операції на компенсаційній
основі

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
Фактори
прискорення
міжнародного
руху капіталу

•
•
•

конвертована валюта
будь-яке рухоме і нерухоме
майно
валюта країни-реципієнта,
акції, облігації, інші цінні папери
грошові вимоги і права вимоги, які гарантовані першокласними банками
права інтелектуальної власності та на здійснення господарської діяльності
створення спільних підприємств
створення підприємств
зі 100-відсотковим іноземним
капіталом
придбання у власність діючих підприємств або їх підрозділів
організація філіалів і дочірніх підприємств зарубіжних
компаній
придбання рухомого і нерухомого майна у натуральній
формі або у вигляді акцій
облігацій та інших цінних паперів
придбання майнових прав

суттєве збільшення попиту на іноземний капітал, особливо
з боку транзитивних держав та країн, що розвиваються
стандартизація системи транспорту: залізничного,
автомобільного, морського, трубопровідного, повітряного
революція у засобах зв’язку й у системі універсального
накопичення й використання інформації як засобу ділових
та фінансових контактів
поширення вільних економічних зон
вплив численних міжнародних економічних організацій: МВФ,
МБРР, МФК, МАР БМР, БІГА, ЄБРР, СОТ ОЕСР та ін.
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25.3. Економічна глобалізація: сутність та фактори прискорення

Економічна глобалізація – новий рівень інтернаціоналізації та
міжнародної економічної інтеграції, що характеризується інтенсифікацією і новою якістю внутрішніх міжнародних зв’язків у
планетарних масштабах, перетворенням національних господарств та їх суб’єктів на складову частину планетарного відтворювального процесу

Фактори прискорення процесу
економічної глобалізації

Науковотехнологічний фактор

Визначається здобутками від використання досягнень науки
і техніки, застосуванням матеріало- та енергозаощаджувальних
технологій, високим фаховим рівнем працівників у промислово розвинених країнах світу

Виробничотехнічний
фактор

Різке збільшення масштабів виробництва, розповсюдження
ТНК, якісно новий рівень розвитку транспортних засобів
і зв’язку, які забезпечують швидке пересування між країнами
товарів та послуг, виробничих ресурсів та об’єктів інтелектуальної власності

Правовий
фактор

Створення інтеграційних угруповань супроводжується уніфікацією норм господарського права різних країн, створенням
єдиного правового поля щодо регулювання соціальноекономічної сфери

Соціологічний
фактор

Подолання національної обмеженості, зменшення впливу традицій та звичаїв народів світу, підвищення мобільності населення планети. Усі перелічені обставини породжують значні
зміни в характері сучасних міграційних процесів

Екологічний
фактор

Поєднання зусиль суб’єктів міжнародних економічних відносин, спрямованих на розв’язання суперечності між суспільством і природою, яка наблизилась до критичної точки. Останнім
часом ця проблема набула планетарного масштабу
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Тема 26. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
26.1. Міжнародні валютні відносини і світова валютна система.
Валютні курси

Міжнародні
валютні
відносини

Включають повсякденні зв’язки, в які вступають приватні особи, фірми, банки на валютних і грошових ринках із метою
здійснення міжнародних розрахунків, кредитних та валютних
операцій

Міжнародна
валютна
система

Правові норми, інструменти та інститути, за допомогою яких
здійснюються платіжно-розрахункові операції між суб’єктами
світового господарства

Елементи
міжнародної
валютної
системи

•
•
•
•
•
•
•

Валюта

резервні валюти, міжнародні рахункові грошові одиниці
уніфікований режим валютних паритетів
умови взаємної оборотності валют
регламентація режимів валютного курсу
міждержавне регулювання міжнародної валютної ліквідності
режим світових валютних ринків та ринків золота
статус міжнародних організацій, що здійснюють валютне
регулювання

Будь-який товар, здатний виконувати функцію засобу обігу
в міжнародних розрахунках

Національна
Грошові знаки у вигляді
банкнот та монет, кошти
на рахунках кредитнофінансових установ, платіжні документи та інші
цінні папери держави

Регіональна

Резервна

Створюється в межах
певних країн (євро), забезпечує функціонування економічних відносин у міжнародному вимірі

Застосовується для створення національним банками держав золотовалютних резервів (долар
США, японська єна, євро)

Частково конвертована

Вільно конвертована

Валюта країн, де застосовуються певні
обмеження щодо операцій купівліпродажу валюти. За вимогою МВФ ці обмеження не повинні зачіпати поточні
міжнародні операції

Відсутні обмеження на обмін національної валюти на будь-яку іноземну і вільний
вивезення її за кордон. Повна конвертованість дозволяє безперешкодно здійснювати як поточні, так й інвестиційні операції
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Валютний курс – форма світової ціни кредитно-паперових грошей. Встановлюється шляхом котирування іноземних валют, тобто визначення державними органами
(національним банком або іншими фінансовими установами) ціни іноземної валюти

Види валютних курсів
Фіксинг

Визначення міжбанківського курсу послідовним зіставленням попиту і пропозиції щодо кожної валюти

Курс покупця

Курс, за яким банк купує валюту

Курс продавця

Курс, за яким банк продає валюту

Номінальний
валютний курс

Відносна ціна двох валют, яка встановлюється на
валютному ринку

Реальний
валютний курс

Встановлюється на основі номінального курсу
з урахуванням рівня інфляції в країнах

Середній валютний курс

Середня арифметична курсів продавця і покупця

Крос-курс

Визначення співвідношення двох валют за допомогою їх курсу щодо певної третьої валюти

Режим валютного курсу – сукупність норм і правил, які застосовуються державою
для встановлення й підтримки валютних курсів
Фіксований
валютний
курс

Курс національної валюти прив’язується до однієї опори,
у ролі якої може виступати золото, резервна валюта
окремої держави або колективних валют

Гнучкий валютний курс

Вільно плаваючий, або «керований плаваючий» курс,
який визначається на основі попиту та пропозиції валюти
на валютному ринку

Змішаний
(гібридний)
валютний
курс

Поєднується фіксація валютного курсу з елементами вільного плавання. Наприклад, валюти регіональних союзів
фіксуються, але одночасно перебувають у режимі вільного плавання щодо валют інших країн
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26.2. Еволюція міжнародної валютної системи

Золотий стандарт

Головною формою грошей були золоті монети.
Кредитно-паперові гроші та
гроші з інших металів відігравали другорядну роль.
Золотий вміст кожної
грошової одиниці встановлювався законом і підтримувався незмінним протягом десятиріч. Забезпечувалося стійке співвідношення
між грошовими одиницями
(валютний паритет).
Були прийняті закони,
які зобов’язували центральні банки випускати білети у
такій кількості, щоб вона
відповідала певному обсягу
золотого запасу.
Система золотого стандарту застосовувалася
з
1867 р. до початку Другої
світової війни

Золотодоларовий стандарт

Відомий як Бреттон-Вудська валютна система, яка
була юридично оформлена
на міжнародній фінансовій
конференції в 1944 р.
Валюти
держав-членів
МВФ прикріплювались до
долара, який прирівнювався
до золота за визначеним паритетом відповідно до ринкової ціни золота. Курси
валют фіксувались у відношенні до долара і не могли
відхилятися більш як на 1 %
в обидва боки без відповідної згоди МВФ.
Протягом чверті століття
ця система прагнула пристосувати світову економіку
до інтеграційних процесів,
що стали об’єктивною потребою людства. Система
розпалась на початку 70-х
років
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Паперово-валютний
стандарт

Основи системи були визначені на Ямайці у 1976 р.,
почала діяти з 1 квітня
1978 р. і була спрямована
на розширення валютного
регулювання.
Основні принципи:
1. Відмова від твердих
паритетів і перехід до
плаваючих валютних курсів. Однак МВФ здійснює
жорсткий нагляд за політикою валютних курсів.
2. Повна демонетизація
золота
щодо валютних
курсів.
3. Упровадження колективної міжнародної одиниці СДР як головного
резервного активу та міжнародного засобу розрахунків. СДР мала збільшити міжнародні резерви
і поступово витіснити інші авторитетні валюти

26.3. Валютний ринок і його основні риси

Валютний ринок – система механізмів, призначених забезпечити купівлю і продаж національних грошових одиниць та іноземної валюти з метою їх використання для обслуговування міжнародних платежів

Суб’єкти
валютного
ринку

•
•
•
•

фірми, організації та фізичні особи, які зайняті в різних
сферах зовнішньоекономічної діяльності
комерційні банки, що обслуговують валютні операції
небанківські дилери та брокери
державні установи

Спот-угоди
Операції
валютного
ринку

Форвардні
операції

Момент укладення фактично збігається з моментом виконання
Між укладенням і виконанням
існує інтервал. Курс встановлюється під час укладення угоди

Свопугоди

Поєднує спот-купівлю з одночасним продажем на строк (або навпаки)

Ф’ючерсні
операції

Передбачають обмін валютами
в майбутньому. Відрізняється від
форвардних операцій можливістю продажу контрактів до строку
їх виконання

Опціонні
угоди

Валютний
арбітраж
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Дають право власнику опціону
купити або продати валюту за
фіксованою в момент укладання
ціною в майбутньому
Використання різниці в котируванні на міжнародних та національних валютних ринках

Валютний курс
Крива
пропозиції
валюти
Ціна рівноваги
Крива попиту
на валюту

0

Обсяг валюти

Попит і пропозиція на ринку валют

Євровалютний ринок – частина ринку позичкового капіталу, на якому здійснюються
депозитні операції в іноземній валюті
за межами країни-емітента цієї валюти

Інструменти операцій євроринку

Єврокомерційні
векселі

Письмові векселі
в євровалютах

Депозитні сертифікати

Євроноти

Письмове свідоцтво банку
щодо депонування коштів
клієнта

Короткострокові зобов’язання з плаваючою
процентною ставкою
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