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Розділ 6 «Взаємодія громадян і держави в досягненні
суспільного добробуту» знайомить учнів з принципами
функціонування економіки як сфери життя людей.
Логіка викладу побудована на формуванні в учнів розуміння основних проблем, з якими стикаються учасники економічних відносин, усвідомлення власних
економічних інтересів та виявлення шляхів захисту своїх економічних прав.
Зміст цієї теми
розкривається
у таких модулях

Модулі теми

Тема включає
такі модулі

Ця тема містить
такі модулі

Модулі теми

Тема 6.1 «Для чого потрібна економіка» привячена потребам людей і суспільства та способів їхнього задоволення.
1. Економіка починається з потреб.
2. Процеси, що забезпечують задоволення потреб.
3. Хто основні учасники (суб’єкти) економічних відносин.
4. Якою є кінцева мета економіки, та як її виміряти.

Тема 6.2 «Як забезпечити сталий розвиток» ознайомлює старшокласників
із проблемою обмеженості ресурсів і шляхами подолання цієї проблеми. Вивчення
базових термінів, як-от: виробничі ресурси, абсолютна та відносна обмеженість
ресурсів, раціональне використання ресурсів, ресурсозберігаючі технології, сталий розвиток, допоможе учням брати участь в обговоренні та формулювати власні думки.
1. Які проблеми породжує обмеженість ресурсів.
2. Які наслідки для навколишнього середовища має сучасне виробництво.
3. Чому потрібно використовувати виробничі ресурси з максимальною
віддачею.

Тема 6.3 «Як працює ринкова економіка» досліджує принципи та умови
функціонування ринків, виявляє зв’язки між основними суб’єктами ринкової
економіки: підприємствами та домогосподарствами, що відбуваються на добровільних засадах. Вивчення ключових термінів допоможе старшокласникам у розумінні матеріалу теми: економічна свобода, конкуренція, добровільний обмін,
узгодження інтересів, моделі ринкової економіки.
1. Принципи ринкової економіки.
2. Якими є переваги ринкової економіки та її недоліки.

Тема 6.4 «Як ринковий попит та ринкова пропозиція визначають ціни
товарів» пояснює, як ринки дають відповіді на основні економічні питання «Як
виробляти?», «Що виробляти?», «Для кого виробляти?» та дозволяє усвідомити
значення ринкової ціни і конкуренції для всіх учасників обміну. Для кращого
розуміння теми пояснено ключові терміни: попит і обсяг попиту, пропозиція та
обсяг пропозиції, ринкова рівновага, рівноважна ринкова ціна, дефіцит та надлишок товару на ринку, нецінові чинники зміни попиту і пропозиції, монополія;
монопсонія.
1. Попит і пропозиція, ринкова ціна.
2. Чому змінюється ринкова рівноважна ціна.
3. Яке значення для встановлення рівноважної ціни має конкуренція.
Тема 6.5 «Навіщо ми сплачуємо податки» дає відповіді на питання, якими є
функції держави в ринковій економіці, відтак з’ясовується, де держава бере для
цього кошти та як розпоряджається ними.
1. Де держава бере кошти на виконання своїх функцій і як витрачає кошти.
2. Які податки платять громадяни / громадянки України.
3. Податкова мінімізація чи податкова оптимізація.
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МЕТОДИЧНІ ТА ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ

Ця тема ключає
такі модулі

Зміст цієї теми
розкривається
у модулях

Модулі цієї теми

Тема складається
з таких модулів

У темі містяться
модулі

Тема 6.6 «Домашнє господарство як власник і споживач» розглядає визначення джерел доходів домогосподарств та значення прав власності для добробуту родини. Вивчення ключових концепцій і термінів, таких як, ресурси домогосподарств, права власності членів родини, структура доходів і витрат домогосподарств, права споживачів, полегшить учням розуміння, спілкування і формулювання ідей.
1. Ресурси домогосподарств.
2. Доходи домогосподарств.
3. Як домогосподарства витрачають свої доходи.
4. Як планувати та підсумовувати сімейний бюджет.
5. Чи грамотний ви споживач.

Тема 6.7 «Домогосподарство на ринку грошей» присвячена вивченню принципів та механізмів кредитування, способів заощадження грошей і усвідомлення
значення страхування для забезпечення майбутнього. Для кращого розуміння
матеріалів теми школярам потрібно знати такі поняття: ринок грошей, кредитування, заощадження, банківські депозити та кредити, прості і складні відсотки,
страхування.
1. Що означає «відкладене споживання»
2. Брати чи не брати кредит
3. Страхування ― це витрати чи доходи родини

Тема 6.8 «У чому полягає суть підприємництва» починається з визначення
ознак підприємницької діяльності та її значення для економіки. Продовженням
стане розуміння прав і обов’язків підприємця та його відповідальності перед
суспільством. Вивчення базових термінів полегшить розуміння таких понять:
підприємництво; підприємницькі ризики; прибуток; соціальна відповідальність
підприємців.
1. Хто такий підприємець.
2. Прибуток чи дохід.
3. Якими є права та обов’язки підприємця.
4. Відповідальність підприємця.

Тема 6.9 «Що продається на ринку праці» пояснює, хто і що продає на ринку
праці, з’ясовує чинники, які впливають на формування заробітної плати, а також
ціни, що узгоджує інтереси роботодавців і працівників. Ключові поняття, як-от:
ринок праці, ставка зарплати, сума зарплати, допоможуть учням опанувати цей
матеріал і брати активну участь у дискусіях.
1. Хто є дійовими особами на ринку праці.
2. Як визначається рівень оплати праці.

Тема 6.10 «Як корупція позбавляє нас можливостей» починається зі з’ясування відмінностей між поняттями «законний захист власних інтересів» і корупція, продовжується аналізом випадків корупції і закінчується визначенням її наслідків для економіки і суспільства загалом. Ключовими поняттями є: корупція,
хабар, конфлікт інтересів, превенція.
1. Що таке корупція.
2. Чому корупція несе загрозу.
3. Корупційні ризики та протидія корупції.
Майстерня громадянина — практичне заняття «Як започаткувати власну
справу» дає навики формування бізнес-плану, пошуку бізнес-ідеї тощо. Заняття
надає допомогу молодим людям у пошуку роботи, складанні резюме, підготовці
супровідних листів.
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Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Тема 6.1

Для чого потрібна економіка

Цю тему розпочинаємо з дослідження потреб людей і суспільства та способів їхнього задоволення. Це дозволить визначити, що таке економіка як
сфера життя і яку участь в ній берете ви і члени вашої родини. Для кращого розуміння і вдалої участі у дискусіях варто з’ясувати значення таких
понять і суспільних явищ, як: потреби та блага, економічні процеси та відносини, суб’єкти економічних відносин, економічні показники.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо потреби людей і суспільства та способи задоволення потреб.
Розуміємо власне місце в економічних процесах та участь у них членів
родини.
Діємо, аналізуючи та оцінюючи показники економічної діяльності.

Досліджуємо
та обговорюємо

Напишіть на дошці слово Добробут. Методом мозкового штурму визнач
те, які асоціації виникають у вас із цим словом. Виберіть ті поняття, які,
на вашу думку, найкраще характеризують власний добробут.

Модуль 1 			 Економіка починається з потреб
Економіка ― особлива
сфера життя людей, що охоплює процеси виробництва
благ, розподілу доходів, обмін
благами та їх споживання.

Щодня ви спостерігаєте, як господарюють ваші батьки, знайомі, й, напевно, допомагаєте їм. Праця заради отримання певних благ, продуктів,
поліпшення умов власного побуту є щоденною економічною діяльністю
кожної людини. Без такої діяльності особа не може забезпечувати власні
потреби і мати гідне життя.
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Тема 6.1. Для чого потрібна економіка
Потреби ― усвідомлене
відчуття нестачі чогось необхідного для життєдіяльності організму і розвитку
особистості.

Саме потреби є основним джерелом і спонукальним мотивом різних
форм активності людей.
Класифікують потреби за різними критеріями: за засобами задоволення ― на матеріальні і духовні; за способами задоволення ― індивідуальні й
колективні. Існує також класифікація потреб людини, що отримала назву
«Піраміда Маслоу».

Піраміда потреб Абрагама Маслоу
Блага ― все те, що задовольняє потреби.

Неекономічні (вільні)
блага ― все, що береться від
природи безоплатно в необмеженій кількості.

Економічні блага (товари і послуги) ― все, що виробляється з обмежених ресурсів і також є обмеженим.

Суспільні блага ― блага,
що характеризуються спільним споживанням, неконку
рентністю (споживання цих
благ одними особами не перешкоджає іншим споживати ці самі блага), невиключеністю (неможливо усунути
від споживання тих, хто фактично за них не сплатив).

З огляду на культурні, національні, релігійні та інші відмінності людей
та умови їхнього проживання, потреби людей швидко збільшуються із
розвитком цивілізації.
На перших етапах свого розвитку людина переважно задовольняла свої
потреби природними речами: рослини задля їжі, печери ― задля житла. Їх
можна було вільно знайти в довколишньому середовищі і їх було достатньо, порівнюючи з чисельністю людей. Такі блага називаються вільними
або неекономічними благами, оскільки їх можна отримати вільно (безкоштовно), не конкуруючи за них.
Однак зміни природних умов вимагали пошуку нових способів життєзабезпечення, і згодом люди зрозуміли, що виробництво певних благ сприяє
кращому добробуту і стабільності. Блага, які вироблялися (будівлі, збіжжя,
знаряддя праці) завжди потребували ресурсів ― витрат часу, знань, певних
матеріалів і сировини, тому вони були обмеженими. Саме тому всі вироблені людьми блага називаються економічними, оскільки для отримання
їх люди вступають у певні відносини, конкурують за них, оплачують їх привласнення та використовують індивідуально або приватно.
Для повноцінного існування окремих людських спільнот необхідні також блага, які забезпечують спільні потреби: безпека кордонів, система
законодавства і громадський порядок, освіта, міський благоустрій тощо.
Такі блага називаються суспільними, оскільки створюються вони для усієї
спільноти, користуються ними люди колективно, а за їхнє використання
не конкурують. Виробництво таких благ потребує спільних зусиль суспільства або участі держави.
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Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Обговорюємо

Особисті та суспільні потреби
Чи можливе задоволення особистих потреб без участі інших людей
і зусиль суспільства?
Обміркуйте такі питання:
Які потреби особистості можна реалізувати самотужки, а які за участі
інших людей, підприємств, громади?
Які спільні потреби є у родини, міської (селищної) громади, громадян
країни?
Хто має організовувати задоволення колективних потреб громади і населення країни?

Модуль 2			 Процеси, що забезпечують задоволення потреб

Виробництво ― свідома
спільна діяльність людей зі
створення нових благ для задоволення потреб.

Розподіл ― це процес
формування доходів людей,
що беруть участь у суспільному виробництві безпосередньо (підприємець, працівник) або вкладаючи у виробництво власні матеріальні чи
грошові ресурси (земельні
ділянки, нерухомість, об’єкти
інтелектуальної власності,
акціонерний к
 апітал тощо).
Обмін ― це процес руху
товарів і послуг від виробника до споживача, який відбувається внаслідок операцій
купівлі-продажу.

Споживання ― це процес
вживання та використання благ для задоволення
потреб.

Задля свого життєзабезпечення людям доводиться здійснювати певні
види діяльності, вступати в економічні відносини для одержання кінцевого результату ― блага.
Процес виробництва ускладнювався поступово від виготовлення простих благ за допомогою ручної праці і з використанням новітніх технологій та штучних матеріалів на великих підприємствах.
Як в реальній економіці відбувається розподіл створених благ між всіма
членами суспільства?
Економіка сьогодні передбачає для людей декілька можливостей щодо
участі у виробництві:
1) безпосередню участь у виробничій діяльності як організатора бізнесу ― підприємця або найманого працівника;
2) вкладення у виробництво власних ресурсів без особистої участі у
процесі виготовлення продукції чи послуг на підприємстві, наприклад, акціонерний капітал, надання в оренду нерухомості тощо.
Зрозуміло, що з появою грошей вироблені блага не розподіляються безпосередньо між власниками ресурсів чи учасниками процесу виробництва.
Їхня можливість щодо отримання результатів виробництва оцінюється в
грошовому вигляді як доходи: зарплата працівника чи прибуток підприємця, дивіденди акціонера чи роялті винахідника, які вносять кошти чи
патент у статутний фонд підприємства. Таким чином процес виробництва
благ в економіці стає основою для розподілу доходів між тими, хто в той чи
інший спосіб бере участь у суспільному виробництві.
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Тема 6.1. Для чого потрібна економіка

Досліджуємо
та обговорюємо

А вже за отримані грошові доходи можна придбати блага для задоволення потреб. Цей процес називається обміном або купівлею-продажем,
оскільки в сучасних умовах здійснюється за допомогою грошей. Саме він
забезпечує рух товарів і послуг до кінцевого споживача, який задовольняє
ними свої потреби.
Кінцевим процесом у задоволенні потреб є безпосереднє споживання
товарів і послуг. Заради цього й організовується виробництво та існує реальна економіка, яка охоплює всі вищеназвані процеси.
Родина в сучасних економічних процесах
І вдома, і на роботі члени родини беруть участь в економічних процесах
Заповніть таблицю, а потім обговоріть її в класі.

Економічні процеси
Виробництво — процес створення нових
благ, надання послуг, виконання робіт

Участь членів родини
у цих процесах вдома

Участь членів родини
у цих процесах
в суспільстві

Наприклад, батько
приготував піцу на
вечерю

Наприклад, мати стоматолог
вилікувала зуб пацієнтові

Розподіл — процес формування грошових
доходів внаслідок участі у виробництві
Обмін — процес руху товарів від виробника
до споживача внаслідок операцій купівліпродажу або бартеру
Споживання — процес вживання
та використання благ

		
Підготуйте відповіді на питання.
Чим відрізняють основні економічні процеси в домашньому господарстві
і в суспільстві?
Які процеси переважають в домашньому господарстві, які в суспільстві?
Чи берете ви особисту участь у процесах виробництва, обміну, розподілу
і споживання вдома?

Модуль 3 			 Хто основні учасники (суб’єкти) економічних відносин
Якщо розглядати економіку з погляду основних узагальнених дійових
осіб, то можна виокремити три групи:
zz домашні господарства, що є основними власниками виробничих ресурсів і водночас ― основними споживачами економічних благ;
zz підприємства (організації, установи), що виробляють блага;
zz держава (уряд), яка також бере участь у всіх економічних процесах.
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Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Порівнюємо
та обмінюємося
думками

Суб’єктами
економіки (економічних відносин)
є фізичні особи (люди) і юридичні особи (підприємства,
організації, установи), що
беруть участь в процесах виробництва, розподілу, обмі
ну і споживання: виробники
і споживачі, роботодавці й
наймані працівники, покупці
й продавці, землевласники і
землекористувачі.

Суб’єкти економічних відносин
Розгляньте праву і ліву колонку таблиці і визначте.
Які відносини виникають між суб’єктами у правій та лівій колонці?
Чому в різних сферах суспільного життя учасники економічних відносин
мають різні назви, наприклад, продавець/покупець, орендодавець/орендар тощо.
Стоматологічна поліклініка

Людина, у якої болить зуб

Магазин канцелярського приладдя

Учень / учениця

Будівельна компанія

Замовниця будівництва квартири

Підприємство, що спеціалізується
на виробництві тортів

Професійний кулінар

Міністерство оборони України

Підприємство, що шиє сучасні
наплічники для бійців

Банк

Власниця тимчасово вільних коштів

Власник земельної ділянки
сільськогосподарського
призначення

Підприємство, що вирощує овочі

Модуль 4 			 Якою є кінцева мета економіки, та як її виміряти
Громадянська реклама

Економіка ― це мистецтво задовольняти
безмежні потреби за допомогою
обмежених ресурсів.
Лоренс Пітер

Економічний показник ―
числовий вимірник, який характеризує стан економіки
(виробництва, обміну, розподілу і споживання), динаміки
змін, що в ній відбуваються
та її ефективності.

Отже, якнайповніше задоволення потреб кожної людини і суспільства
загалом ― є головною метою економіки як сфери життя. Але оскільки реальна економіка може мати різні масштаби ― світова, національна, економіка домогосподарства чи підприємства, то для кожної в певні моменти її
учасники визначають найактуальніші цілі.
Наприклад, серед багатьох цілей національної економіки демократичної країни фахівці визначають п’ять головних:
zz економічна свобода;
zz економічна безпека;
zz економічне зростання;
zz економічна стабільність;
zz економічна ефективність.
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Тема 6.1. Для чого потрібна економіка

Одночасне досягнення цілей економіки, як правило, буває неможливим
з причин обмеженості ресурсів. Однак можемо перевіряти наскільки їх досягнуто. Для цього використовуються різноманітні економічні показники.
Громадянська реклама

Кожен має право на достатній життєвий
рівень для себе і своєї сім’ї, що включає
достатнє харчування, одяг, житло.
Стаття 48 Конституції України

Розглядаємо
та обговорюємо

Як ми визначимо, що економіка досягла своєї головної мети?

Розгляньте малюнки і дайте відповіді на питання.
Про який масштаб економіки йдеться в ілюстраціях?
Придумайте найбільш актуальні цілі цих економік.
Які показники можуть визначити досягнення необхідного рівня вашого
особистого добробуту?

Застосуйте набуті знання і досвід

11

Відвідайте сайт Державної служби статистики України.
Ознайомтеся із таблицями міжнародних порівнянь показників функціонування економіки України та інших країн світу. Подумайте, як ці показники характеризують добробут українців і громадян інших країн.
Шлях доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ → Публікації → Комплексна
статистика → Статистичний щорічник України → Розділ 28 ― Таблиця
28.11.
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Тема 6.2

Як забезпечити сталий розвиток

Ця тема знайомить із ресурсами потрібних для виробництва окремих видів продукції, акцентує проблему обмеженості ресурсів і шляхи її подолання. Вивчення таких ключових термінів, як: виробничі ресурси, абсолютна
та відносна обмеженість ресурсів, раціональне використання ресурсів,
ресурсозберігаючі технології, сталий розвиток тощо, допоможе учням брати участь в обговоренні та формулювати власні думки.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо процес виробництва на прикладі виробництва цукру.
Розуміємо проблему обмеженості та вичерпності виробничих ресурсів і
необхідність більш ефективного їх використання.
Діємо, створюючи плакат «Як ми можемо зменшити шкоду навколишньому середовищу».

Проаналізуйте власні потреби на недалеке майбутнє та на перспективу.
Ознайомтеся із потребами своїх друзів, знайомих.
Висловіть свою думку, як задовольняти зростаючі потреби людства за
умов обмеженості ресурсів?

Модуль 1 			 Які проблеми породжує обмеженість ресурсів
Виробництво благ ― основа добробуту. Прості міркування свідчать, що
чим більше виробляється різноманітних благ, тим краще задовольняються
потреби. Однак, більші обсяги виробництва вимагають застосовувати більший обсяг ресурсів. Такий спосіб виробництва називається екстенсивним.
Обмеженість ресурсів і постійне зростання потреб ставлять перед людьми завдання так організовувати господарську діяльність, щоб створювати
більше товарів і послуг без істотного збільшення залучених ресурсів.
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Тема 6.2. Як забезпечити сталий розвиток
Абсолютна обмеженість
ресурсів означає, що на цей
час їхні запаси суворо обмежені певною величиною і
за певний час можуть бути
вичерпані.

Відносна обмеженість
ресурсів зумовлена сучасними виробничими потребами
в них і означає, що залучення
ресурсів у процес виробництва потребує збільшення
плати за них.

Це відбувається тому, що процес виробництва починається із залучення
різноманітних природних, капітальних, трудових, інформаційних ресурсів
і має два боки: взаємодія людей з природою і взаємодія людей між собою.
Обмеженість ресурсів буває абсолютною, яка стосується невідновлюваних ресурсів, і відносною.

Абсолютна і відносна обмеженість ресурсів

Відновлюваність дуже важлива характеристика ресурсів для успішного
функціонування економіки. Частина ресурсів, що використовується у виробництві є абсолютно не відновлювана ані у природі, ані за участі людей.
Наприклад, більшість корисних копалин абсолютно обмежені і вичерпні,
оскільки неможливо відтворити умови їхнього виникнення. Ліси для виробництва деревини можна виростити, але для того потрібен тривалий
час і відповідні витрати.
Хоча не всі ресурси абсолютно вичерпні й обмежені, найбільше значення має їхня відносна обмеженість щодо сьогоденних потреб.
Абсолютна й відносна обмеженість ресурсів, таким чином, спричиняє
певні наслідки для економіки і для всіх учасників виробництва:
1) наявні ресурси визначають сьогоденну межу обсягів виробництва;
2) наявні ресурси мають використовуватися в повному обсязі і в найпродуктивніший спосіб;
3) замість тих ресурсів, запаси яких вичерпуються, потрібно залучати
принципово нові інноваційні ресурси;
4) суспільству доводиться обирати, на що саме спрямувати наявні й обмежені ресурси, оскільки при повному використанні ресурсів, збільшення
обсягів виробництва одного з товарів можливе лише за умови зменшення
обсягів випуску іншого товару;
5) виникає потреба економії і раціонального використання ресурсів.
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Розглядаємо
та обговорюємо

Як виробляється цукор?
Перегляньте відеоролик про процес виробництва цукру.
Поміркуйте над схемою процесу виробництва цукру.

Цукровий буряк
• вирощування
• збирання

g

Цуровий завод
•
•
•
•

g

миття
подрібнення
виварювання
кристалізація

Результат
•
•
•
•
•

цукор — 10–16 %
жом — 80 %
меляса — 4 %
стічні води
забруднене повітря

Дайте відповідь на питання
Які ресурси потрібні на кожному етапі виробництва? Розподіліть
їх за поданою нижче класифікацією:
Види економічних ресурсів
Природні

Трудові

Ґрунти, земельні
ділянки, корисні
копалини, водоймища,
рослинний і тваринний
світ, кліматичні умови
тощо

Працездатне
населення, що
має потрібну
професійну
підготовку,
кваліфікацію
і навички

Капітальні
Будівлі, споруди,
машини,
механізми,
обладнання,
устаткування,
деталі
і напівфабрикати

Інформація

Підприємницькі
здібності

Знання,
досягнення наук,
інновації, товарні
та фірмові знаки,
технології, патенти
на використання
технологій, ринкові
стратегії

Унікальна
здатність
окремих людей
просувати
інновації на
ринок шляхом
ризикової
діяльності

Які з цих ресурсів є абсолютно обмеженими і не відтворюваними, а які
обмежені відносно? Наведіть приклади.

Цікава інформація
Побічні продукти цукроваріння
Жом ― екстрагована січка цукрових буряків, кормовий відхід цукробурякового виробництва, використовується для годівлі тварин. Може бути
(свіжим) сирим і висушеним.
Меляса ― кормова патока ― густа солодка рідина темного кольору, побічний продукт виробництва цукру із цукрових буряків. Використовується
у харчовій та хімічній промисловості.
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Модуль 2 			 Які наслідки для навколишнього середовища
		 має сучасне виробництво

Обговорюємо

Прагнення суспільства виробляти більше благ для задоволення потреб
в сучасних умовах пов’язане не тільки з втратою певних природних ресурсів, що не можуть бути відтворені, але має й інші негативні наслідки:
— забруднення ґрунтів, водоймищ, океанів, атмосфери промисловими
викидами;
— зростання обсягів сміття, під захоронення яких доводиться виділяти
все більші площі землі;
— руйнування природних ландшафтів при видобуванні корисних копалин або вирубання лісів;
— зміна клімату в масштабах усієї планети.
Екологічні проблеми стали настільки глобальними і загрозливими, що
не тільки науковці б’ють на сполох, а й лідери більшості країн світу погодилися, що цьому питанню потрібно приділити значно більше уваги. Ще
наприкінці минулого сторіччя фахівці проголосили ідею «Сталого розвитку» та офіційно прийняли на Міжнародній конференції з навколишнього
середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро (Саміт Землі) 1992 року. Ця конференція розглядала довкілля і соціально-економічний розвиток як взаємопов’язані і взаємозалежні сфери. Сталий розвиток пов’язується з гармонійним досягненням таких цілей:
— високої якості навколишнього середовища і здорової економіки для
всіх народів світу;
— задоволенні потреб людей і збереженні сталого розвитку протягом
тривалого періоду.
Сталий розвиток передбачає відповідальне ставлення суспільства, кожного виробника і споживача до наслідків впливу господарської діяльності
на навколишнє середовище.
Забезпечуємо себе і турбуємося по майбутні покоління.
Продовжуйте обговорювати процес виробництва цукру. Дайте відповіді на питання.
 Які наслідки для навколишнього середовища має цукрове виробництво
на стадії вирощування цукрового буряка і на стадії його переробки?



Запропонуйте способи зменшення впливу цієї галузі на природне
середовище, використовуючи такі поняття, як: ресурсозберігаючі
технології, безвідходне виробництво, очисні споруди тощо.
Складіть план дій фермера, що вирощує цукрові буряки, і власників
цукрового заводу щодо збереження навколишнього середовища.
Про що підприємцям варто подумати зараз і яких заходів варто вжити.

Web-активність

Ознайомтеся із прикладом застосування ресурсозберігаючих технологій. Більше інформації щодо ресурсозберігаючих технологій шукайте за
QR-посиланням.
Як перетворити відходи харчової промисловості на ресурси?
Які ще у Вас є ідеї щодо економії ресурсів.
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Модуль 3 			 Чому потрібно використовувати виробничі ресурси
		 з максимальною віддачею
Енергомісткість ― показ
ник, що характеризує вит
рати первинних паливно-
енергетичних ресурсів у натуральному виразі (тоннах
умовного палива або в нафтовому еквіваленті) на одиницю випущеної продукції
або валового внутрішнього
продукту.

На це питання будь-хто може дати правильну відповідь, чи не так? Але
як виміряти цю максимальну віддачу? Для цього економісти розробили
методику розрахунку показників ефективності.
Кожен виробничий ресурс має свій показник ефективності. Наприклад,
показники врожайності сільськогосподарських культур є показником
ефективності природного ресурсу ― землі, продуктивність праці ― показник використання трудових ресурсів. Існують також показники капіталовіддачі та енергомісткості. Загалом ефективність може вимірюватися прибутковістю виробництва продукції, для цього використовують показник
рентабельності ― співвідношення прибутку і витрат.

Ефективність ― співвідношення результатів виробництва і витрат ресурсів

		 Q						
PQ
Натуральні показники: Е = --------Вартісні показники:
Е = ---------		 R						
PR

де Q ― обсяг випущеної продукції, наданих послуг, виконаних робіт в натуральних одиницях виміру
(штуках, тоннах тощо); R ― обсяг використаних ресурсів в натуральних одиницях виміру: гектари
оранки, кількість працівників тощо); P ― ціна товарів, послуг або ціна ресурсів.

Цікаво знати

Електроенергія
Практично не існує сьогодні видів продукції чи послуг, при виробництві
яких вона не застосовується. Електроенергія і сама є продуктом виробництва, що вимагає залучення дуже важливих вичерпних ресурсів ― води,
нафти, вугілля, природного газу, ядерного палива. Економія електроенергії у виробництві і споживанні стає запорукою збереження тих природних
ресурсів, які ще є в планетарних запасах. Саме тому в економіці введено
окремий показник ефективності використання електроенергії або інших
енергетичних ресурсів ― енергомісткість.
Зниження цього показника ― одне із завдань українського народного
господарства.
І кожна економіка, яка сьогодні робить ставку на використання альтернативних відновлюваних джерел електроенергії ― вітрової, сонячної,
хвильової, та активно здійснює науковий пошук нових джерел, матиме в
ХХІ сторіччі суттєві переваги в економічному розвитку.
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Аналізуємо
та обговорюємо

Показники ефективності виробництва цукру в Україні і Франції
На початку 2017 року Аграрне інформаційне агентство «Аґравері» оприлюднило експертну оцінку результатів роботи цукрової галузі Франції і
України за 2016 р.
Проаналізуйте наведені показники і дайте відповіді, в якій країні більш
ефективно використовуються:
— земля;
— капітальні ресурси;
— трудові ресурси.

Порівняльні показники бурякоцукрового комплексу України та Франції
Показники

Франція

Україна

Посівна площа, тис. га

383

292

Валовий збір, млн т

34

14

Урожайність, тис/га

88,1

48,1

Цукристість, %

18,3

17,7

Виробництво цукру, млн т

4,45

2,01

Частка експорту, %

30

25

Кількість заводів

25

42

11,7

6,9

Кількість п/в і фермерів

26000

1000

Задіяно в галузі, тис. осіб

44,5

75,0

Споживання на 1 особу, кг

22

36

виробництво цукру на 1 га, кг

Громадянська реклама

Як зекономити енергоресурси та воду
80% Використовуйте енергозберігаючі лампи.
25% Завантажуйте пральну машину повністю та вибирайте
оптимальну програму.
50% Не ставте плиту поруч з холодильником.
30% Чистіть чайник від накипу.
20% Не перекривайте дорогу теплу, що йде від радіаторів
батарей, розмістіть за ними тепловідбиваючу фольгу.
15 % Не готуйте на великому вогні;
використовуйте для цього якісний посуд.
1 людина = 1 тонна води на місяць.
Полагодьте сантехніку, яка протікає;
закручуйте кран, поки чистите зуби;
краще приймати душ аніж ванну.

Поради від Energy Evolution UA

Джерело: http://nk-online.tv/ekonomiya-energoresursiv-ta-vodi-shlyah-do-dobrobutu-kozhnoyi-sim-yi-ta-tsiloyi-ukrayini/
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Застосуйте набуті знання і досвід
Ознайомтеся із плакатами Всеукраїнського конкурсу «Плакатом по
витратах» та визначте, який характер економії ресурсів пропонують
їхні автори.
Розробіть власний плакат або іконографічне повідомлення на тему:
«Як ми можемо зменшити шкоду навколишньому середовищу», відобразивши в ньому дії звичайної людини, які допоможуть економити
воду, газ, електроенергію, зменшити викиди сміття тощо.
Які ще шляхи економії енергоресурсів Ви можете запропонувати в родині, у школі, на підприємствах тощо?

Учасники всеукраїнського конкурсу «Плакатом по витратах» — студенти Української академії друкарства:
Марія Кристопчук, Софія Яківців, Мар’яна Киричук, Олег Дикий. Керівник: Ольга Борисенко.
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Тема 6.3

Як працює ринкова економіка

Ця тема досліджує принципи та умови функціонування ринків, розкриває
зв’язки між основними суб’єктами ринкової економіки — підприємствами та домогосподарствами, що відбуваються на добровільних засадах.
Вивчення ключових термінів — економічна свобода, конкуренція, добровільний обмін, узгодження інтересів, моделі ринкової економіки — допоможе
вам у розумінні матеріалу.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо інтереси учасників ринкових відносин.
Розуміємо функції підприємств та домогосподарств у ринковій економіці
та роль грошей.
Діємо, визначаючи переваги та обмеження організації економіки на ринкових засадах.

«Якщо ви живете у країні, де можна вільно торгувати з іншими людьми,
самому обирати професію, почати бізнес або витрачати гроші як заманеться,
ви матимете вищий рівень задоволення життям та відчуття контролю над
своїм майбутнім».
Мартін Роде, професор Університету Наварри (Іспанія)
«Прогрес починається з незаздрісного суперництва».
Генрі Форд, власник заводів із виготовлення автомобілів «Ford»
«Економічна свобода набагато ілюзорніша за перше уявлення про неї. Кожен
може чинити на ринку, що йому заманеться. Однак, якщо хтось воліє робити те,
чого ринок не схвалює, ціною індивідуальної свободи стає економічне розорення».
Роберт Л. Гейлбронер, економіст та соціолог (США)

Ознайомтеся із висловами відомих людей про ринкову економіку. Які
ознаки ринкової економіки наведено у цих цитатах?

Модуль 1 			 Принципи ринкової економіки
Економіка будь-якої країни має бути організована в такий спосіб, щоб
найповніше задовольняти потреби громадян і суспільства загалом. Але потреби населення постійно зростають, змінюються якісно, тоді як ресурси
для їхнього задоволення є обмеженими і вичерпуються ― це головна проблема будь-якої економіки. «Що виробляти?», «Як виробляти?», «Для кого
виробляти?» ― хто має давати відповіді виробникам? Як спрямовувати дефіцитні ресурси тільки на виробництво тих товарів і послуг, що найбільш
затребувані? За всі часи розвитку людської цивілізації знайдено лише
один спосіб організації економічного життя, якій ефективно розв’язує ці
питання, ― ринкова економіка.
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Ринкова економіка — це спосіб організації економічного життя (економічна система),
коли узгодження інтересів учасників економічних відносин і отримання відповідей на питання
«Що виробляти?», «Як виробляти?», «Для кого виробляти?» відбувається на вільних ринках.
ПРИНЦИПИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Економічна свобода
базується на приватній формі власності.
Означає вільний вибір видів діяльності,
напрямків витрат і споживання

Конкуренція —
мирне змагання за
повноту реалізації
власних інтересів

Автоматизм регулювання —
узгодження інтересів продавців
і покупців здійснюється завдяки
добровільним ринковим угодам і
вільному ціноутворенню

Відповідно до принципів ринкової економіки основними власниками
всіх ресурсів є населення, яке в економіці представлено домогосподарствами. Підприємства мають залучити ресурси для виробництва товарів
і послуг. Зустріч домогосподарств і підприємств відбувається на ринках
виробничих ресурсів, де домогосподарства виступають продавцями, а підприємства покупцями. На ринку, внаслідок здійснення продавцями і покупцями добровільних угод купівлі-продажу, ресурси переходять в розпорядження підприємств, а домогосподарства отримають доходи. Гроші, які
підприємства платять за ресурси, є їхніми витратами і одночасно ― доходами домогосподарств. Так завершується перше напівколо кругообігу.
Далі підприємства за допомогою залучених ресурсів виробляють товари і послуги, які потрібні споживачам ― домогосподарствам.
Друга зустріч виробників і домогосподарств відбувається на товарних
ринках, де підприємства є продавцями, а домогосподарства ― покупцями.
Домогосподарства витрачають свої доходи на придбання різноманітних
товарів і послуг для задоволення своїх потреб, а підприємства реалізувавши товари, отримують доходи. Так замикається повне коло економічного
кругообігу.

Роль
домогосподарств:
1) постачання
ресурсів;
2) споживання
і задоволення потреб;
3) формування
заощаджень.

Роль підприємств:
1) виробництво
товарів і послуг;
2) створення
робочих місць;
3) запровадження
інновацій.

Кругообіг ресурсів, товарів та грошей у ринковій економіці

20

Тема 6.3. Як працює ринкова економіка

Внаслідок руху грошових коштів формуються:
— прибутки або збитки підприємств;
— заощадження або борги домогосподарств.

Розглядаємо
та обговорюємо

Розгляньте схему економічного кругообігу в ринковій економіці і визначте якими інтересами керуються підприємства і домогосподарства на
кожному ринку окремо. Чи завжди їхні інтереси легко реалізовуються?
Як в ринковій економіці підприємства приймають рішення «Що виробляти?» і «Як виробляти?».
Чому ринковий спосіб розподілу ресурсів і виробництва є найбільш
ефективним?
Як реалізуються в ринкових угодах інтереси учасників?

Цікава інформація
Для чого потрібні гроші?
На питання «Що вам необхідно для задоволення потреб?» або «Що потрібно для початку бізнесу?» більшість людей, не замислюючись, відповідає ― гроші.
Зі схеми економічного кругообігу стає зрозумілим, що рух ресурсів
і товарів не може здійснюватися без зворотного руху грошей. Більше того,
нестача грошової маси, може уповільнити процес реалізації ресурсів та готової продукції, що, своєю чергою, зменшить доходи населення і змусить
виробників зменшувати обсяги виробництва. А надмірна грошова маса,
може спричинити зростання цін на ресурси і товари. Отже, для ефективного функціонування економіки гроші вкрай потрібні саме в такій кількості, щоб забезпечувати швидкий рух ресурсів і товарів від продавців до
покупців.

Еволюція грошей
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Еволюція грошей від простих товарів, що визнавалися всіма учасниками економічних відносин на певній території (еквівалентом при обміні),
до сучасних пластикових банківських карток ― наслідок збільшення обсягів товарного виробництва і торгівлі на місцевих, національних та світових
ринках.
Громадянська реклама

Головна користь капіталу не в тому,
щоб зробити більше грошей,
але в тому, щоб робити гроші заради
поліпшення життя.

Генрі Форд

Поява та розвиток централізованої банківської системи дали новий
поштовх еволюції грошей. Практично за триста років (від ХVІІІ сторіччя)
поширення набули спочатку паперові гроші ― банкноти, а потім рахунки в
банках, що сьогодні представлені в обміні чековими книжками, а із запровадженням у банківську справу ІТ-технологій ― пластиковими картками
та інтернет-банкінгом.
У сучасному світі більшість (близько 70–90 % в розвинених країнах і
близько 30–50 % в країнах, що розвиваються) операцій купівлі-продажу
здійснюються за допомогою безготівкових банківських розрахунків.
Отже, гроші змінюються тому, що одна з головних їхніх функцій ― забезпечення швидкого обігу ресурсів, товарів і послуг. Водночас подальший розвиток виробництва і обміну, інформаційна революція і Інтернеттехнології дають підстави стверджувати, що ви за своє життя станете свідками появи нових, більш зручних для розрахунків видів грошей.

Модуль 2 			 Якими є переваги ринкової економіки та її недоліки
Економісти вважають, що вільні конкурентні ринки сприяють більшій
ефективності економіки тому, що:
— товари і послуги виробляються за умов конкуренції з найнижчими
витратами, що не веде ані до марнотратства ресурсів, ані до нераціонального їх використання;
— вигода від реалізації товарів і послуг значно перевищує витрати, що
сприяє виробництву тільки тієї продукції, що користується попитом.
Для вільного ринку потрібні такі передумови:
1) права власності на ресурси і товари визначені настільки чітко, що
єдиний спосіб їх отримання ― є купівля-продаж;
2) усі учасники ринку мають доступ до повної інформації щодо обсягів
продажу на ринку та цін;
3) ринкова ціна вільно змінюється під впливом попиту і пропозиції.
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Тема 6.3. Як працює ринкова економіка

Обговорюємо

Які проблеми ринок не спроможний розв’язати?
Перегляньте перелік ситуацій, що можуть виникнути в ринковій економіці, де відсутній вплив держави.
Охарактеризуйте кожну ситуацію як позитивну «+» або негативну «–».

 Якщо попит на певний товар зростає, одразу виникають нові підприємства, що готові виробляти додатковий обсяг товару.
 Поява нових видів світлодіодів дозволили виробнику кросівок розробити інноваційну модель дитячого взуття, що світиться при ходінні.
 Цукровий завод, економлячи на витратах, відмовився облаштовувати очисні споруди і викидає брудні стоки в сусідню річку.
 Люди, що не мають власних ресурсів або талантів, не можуть заробити на життя і зубожіють, в той час як деякі крупні власники багатіють.
 Підприємці, що не врахували всіх ризиків і невдало організували свій
бізнес, збанкрутували.
 Збанкрутілі підприємства звільняють своїх працівників.
 Виробничі потужності збанкрутілих підприємств викуповують
більш ефективні власники і використовують для розширення власного виробництва.
 Дрібні виробники для підвищення конкурентоздатності зливаються
в більші підприємства — трести, картелі тощо.
 Військова агресія примусила населення створювати загони
самооборони.
 Великі підприємства галузі таємно змовилися утримувати ціни на
більш високому рівні з метою розорити дрібних конкурентів.
 Приватні підприємці відмовили науковцю у фінансуванні досліджень певних філософських концепцій.
 Виробник клею, оплатив вченим-хімікам вартість реактивів для
здійснення розробки і випробування нового виду клею.
 Прагнення до отримання конкурентних переваг сприяє розвитку у
молоді ініціативності та заповзятливості.
 Кожен зі суб’єктів економічних відносин у прагненні реалізувати
власні інтереси не завжди дбає про дотримання прав інших людей.
 В економіці через певні періоди часу трапляються економічні кризи,
що супроводжуються спадом виробництва, скороченням зайнятості,
падінням рівня доходів.
Спробуйте на підставі здійсненого аналізу скласти перелік викликів,
які виникають перед суспільствами з ринковою економікою.

Застосуйте набуті знання і досвід

Підготуйте інтернет-дослідження характерних ознак ринкових економік розвинутих країн світу (одна країна на вибір певного учня) і представте їх у класі. Порівняйте результати своїх досліджень.
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Тема 6.4

Як ринковий попит та ринкова пропозиція
визначають ціни товарів

Ця тема пояснює, як ринки дають відповіді на основні економічні питання «Як виробляти?», «Що виробляти?», «Для кого виробляти?» та дозволяє
усвідомити значення ринкової ціни і конкуренції для всіх учасників обміну.
Для кращого розуміння теми вам варто знати зміст ключових термінів,
попит і обсяг попиту, пропозиція та обсяг пропозиції, ринкова рівновага;
рівноважна ринкова ціна, дефіцит та надлишок товару на ринку, нецінові
чинники зміни попиту і пропозиції, монополія, монопсонія.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо ринкові механізми ― попит, пропозицію, конкуренцію.
Розуміємо причини зміни ринкової ціни та її вплив на виробництво і
споживання.
Діємо, визначаючи параметри ринкової рівноваги, та прогнозуємо зміну
ціни товару.

Роздивіться зображення. Як ви думаєте, хто визначає ціни товарів, що
продаються в супермаркеті?
Чому ціни на однакові товари в різних торгівельних закладах можуть
бути різними?

24

Тема 6.4. Як ринковий попит та ринкова пропозиція визначають ціни товарів

Модуль 1 			 Попит і пропозиція, ринкова ціна
Громадянська реклама

У грі є переможці і переможені. Але ділова
угода завжди вигідна для обох сторін.
Якщо і покупець, і продавець так не
вважатимуть, вони не укладуть угоду.
Людвіг фон Мізес
Ринок ― це відносини
між продавцями і покупцями
певного товару (ресурсу чи
блага), які представлені операціями купівлі-продажу за
допомогою грошей.
Рівноважна
ринкова
ціна ― ціна, що встановлюється за умов рівності обсягу
попиту і обсягу пропозиції на
ринку.

Більшість людей, говорячи про ринок, мають на увазі місце, де продаються одночасно сільськогосподарські товари, одяг і предмети першої необхідності, наприклад ― супермаркет. Однак з погляду економічної науки
ринок ― це взаємовідносини продавців і покупців певного товару.
Продавці

Покупці

здійснюють пропозицію товару

формують попит на товар

Пропозиція (англ. supply) —
готовність продавців продати різну
кількість певного товару за різними
цінами.

Попит (англ. demand) — готовність
покупців купувати різну кількість
певного товару за різними цінами
упродовж певного періоду

Обсяг пропозиції (англ. quantity
supply) — обсяг товару, що продавці
готові запропонувати за певною
ціною

Обсяг попиту (англ. quantity
demand) — кількість товару, що
готові купити покупці за певною ціною

Закон пропозиції: залежність між
ціною і обсягом продажів пряма,
тобто, чим вища ціна, тим більше
товарів готові продавати продавці.

Закон попиту: залежність між ціною
і обсягом товару обернена, тобто чим
вища ціна, тим менше купуватимуть
покупці.

Результатом взаємодії великого числа продавців з великою кількістю
покупців є ринкова рівновага ― стан ринку, коли збігаються інтереси більшості учасників ринкових угод і встановлюється ринкова рівноважна ціна.
РИНКОВА РІВНОВАЖНА ЦІНА

Інформує

Регулює

покупців про можливості
придбання певного товару
в межах їхніх доходів;
продавців про наміри покупців
і власні можливості щодо
одержання прибутку.
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обсяги виробництва певного
товару, надаючи сигнали
виробникам про готовність
покупців купувати більше
або менше певного товару, що
примушує їх змінювати програму
випуску товару.

Визначає суспільно-необхідні
витрати на виробництво
винагороджуючи тих виробників,
які випускають товар з меншою
собівартістю;
розорюючи тих виробників, що
випускають товар з високою
собівартістю або низькою якістю.
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Дефіцит ― обсяг незадоволеного попиту.

Надлишок ― обсяг непроданого товару.

Аналізуємо
ситуації

Рекламне оголошення

Якщо хтось із продавців наполягає на ціні, що вища за готовність покупців платити, то він залишиться з нерозпроданим товаром або добровільно
буде знижувати ціну.
Якщо покупці не знаходять товар за прийнятною для себе ціною, то
вони йдуть з ринку без покупки або змушені будуть платити більше.
Врешті-решт ціна встановлюється на рівні, що врівноважує інтереси
більшості продавців і покупців.
Порушення ринкової рівноваги відбувається тоді, коли ціна примусово
встановлюється не на рівні рівноважної, а вище чи нижче за неї, що призводить до появи дефіциту ― незадоволеного попиту, або надлишку ― непроданого товару. Примусове встановлення ціни на ринку можливе лише за
змови продавців між собою або за наказом уряду. В обох випадках наслідки
примусового встановлення ціни є гіршими за стан ринкової рівноваги.
1. Як формується ціна на ринку картоплі?
Зібравши великий врожай картоплі, фермери і фермерки одного з регіонів України вирішили провести ярмарок, щоб розпродати частку своєї
продукції.
Захід був добре розрекламований, тому в суботу на обраному для цієї
мети майданчику зібралися 300 фермерів і більше тисячі покупців картоплі.

2. Яку ціну встановлять продавці на картоплю
в умовах вільного ціноутворення?
Уявімо, що середня собівартість виробництва одного центнера картоплі
(100 кг) цього року у навколишніх господарствах становить 200 грн.
Зазвичай фермери мають декілька можливостей реалізації продукції:
— продати на місці збору врожаю крупним заготівельним компаніям за
ціною 2,5 грн/кг одразу великий обсяг продукції;
— продавати значними партіями мережам супермаркетів за середньою
закупівельною ціною 4 грн/кг.
— продавати на фермерських ринках, де середня ціна 6 грн/ кг, але обсяги продажу на них незначні, торгівля ведеться упродовж осені та зими
і продукцію весь час потрібно зберігати у відповідних умовах, щоб не
псувалася.
Обговоріть у групах, за якими цінами фермери на ярмарку не будуть
продавати картоплю та яка ціна буде для них найпривабливішою?
Ціна за 1 кг, грн

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

3. Яку ціну будуть готові платити покупці?
Покупцями картоплі на ярмарку є такі категорії:
1. Корпоративні покупці ― представники супермаркетів, крамниць,
ресторанів, їдалень, що готові купувати картоплю крупними партіями і готові платити в межах 3–4 гривень за кілограм;
2. Населення, що намагається купити картоплю на зиму за нижчою
ціною. Поза цим заходом вони мають й інші можливості щодо придбання
картоплі (гуртовий і споживчий ринки (ціна за кілограм ― 6 грн); супермаркети, крамнички, кіоски (ціна 7–8 грн) та ін.) і добре орієнтується щодо
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цін на цей товар у торгівельній мережі. На ярмарок населення йде для
того, щоб знайти можливість купити значну кількість товару (заготівля на
зиму) за нижчу, аніж в торгівельній мережі ціну.
Обговоріть в групах, за якими цінами покупці відмовлятимуться від купівлі картоплі на ярмарку, а яка ціна їх приваблюватиме найбільше.
Ціна за 1 кг, грн

Ціна за 1 кг (P), грн
Бажання продавців
продати, кг (Qs)
Бажання покупців
купити, кг (Qd)

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

4. Якою буде ціна рівноваги і скільки буде продано картоплі
в перший день?
Припустимо, що бажання продавців і покупців щодо ціни і обсягів продажу в перший день ярмарку виглядають так, як наведено в таблиці:
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

0

0

10 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

52 500

45 000

37 500

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

0

0

Цю залежність обсягів картоплі, що бажають купити і продати на ярмарку, найкраще проілюструвати графічно:

Графік попиту
і пропозиції картоплі
на ярмарку
в перший день

Проаналізуйте дані таблиці і графіка та підготуйте відповіді на питання.
Чи буде продано всю привезену з фермерських угідь картоплю? Поясніть
чому?
Чи всі покупці підуть з ринку з картоплею? Поясніть чому?
За якою ціною і продавці, і покупці залишаться задоволеними? Який обсяг
картоплі буде продано за цією ціною?
Що станеться, якщо на нашому ярмарку картоплі всі продавці об’єднаються і домовляться тримати ціну на рівні 8 грн/кг і не знижувати її?
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Визначте за шкалою, скільки тоді картоплі куплять покупці, а скільки
готові були продати продавці.
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Що спостерігатиметься на ярмарку, якщо Держадміністрація надасть
розпорядження всім продавцям у день відкриття не оголошувати ціни,
вищої від 4 грн. Якими в цьому випадку будуть обсяг попиту і обсяг
пропозиції?
Чому і надлишок, і дефіцит товару не відповідають інтересам покупців
і продавців?

Web-активність
Якщо ви прагнете краще зрозуміти математичну модель взаємодії попиту і пропозиції, пройдіть за посиланням: відеоурок «Попит і пропозиція».

Модуль 2 			 Чому змінюється ринкова рівноважна ціна
Ринки ніколи не перебувають у спокої. Зміна попиту і пропозиції на всіх
ринках ― цілком незалежна від дій підприємців і покупців реальність, що
відбувається постійно. Пояснюється це тим, що і на попит, і на пропозицію
впливають різноманітні чинники, що можуть їх збільшувати або зменшувати на конкретних ринках у певний період. Відповідно до змін попиту
і пропозиції змінюється і ринкова ціна.

Чинники, що збільшують
або зменшують попит

1) зміна кількості покупців;
2) зміна доходів покупців;
3) зміна смаків покупців (сезон, мода,
вплив реклами);
4) зміна очікувань покупців;
5) зміна цін товарів-замінників
або доповнюючих товарів.

Досліджуємо
та обговорюємо

Чинники, що збільшують
або зменшують пропозицію

1) зміна кількості продавців;
2) зміна вартості ресурсів, використаних
у виробництві товару;
3) зміна економічних умов (спад ділової активності, зміна
розмірів оподаткування);
4) зміна технологій виробництва та їхньої продуктивності;
5) природні та техногенні катастрофи (аварії, погіршення
кліматичних умов, землетруси, війни тощо) або поява
нових ресурсів і технологій.

Як передбачати зміни ринкової кон’юнктури?
Обговоріть у групах, як схематично зміняться попит і пропозиція картоплі на ярмарку на другий день і як це вплине на ринкову ціну, якщо (кожну ситуацію розглядайте окремо від іншої тільки у порівнянні з першим
днем):
1) сильна злива в першій половині дня примусила більшість можливих
покупців картоплі залишитися вдома;
2) на другий день на ярмарок приїхали більше фермерів, що привезли
додатково 3 тонни картоплі;
3) напередодні по телебаченню було показано передачу, в якій повідомлялося, що велику частку цьогорічного врожаю українські фермери
продали за кордон і можливо взимку ціна місцевої картоплі зросте до 10–
12 гривень за кілограм;
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Тема 6.4. Як ринковий попит та ринкова пропозиція визначають ціни товарів

Модуль 3 			 Яке значення для встановлення рівноважної ціни
		 має конкуренція
Монополія ― наявність
на ринку одного крупного
продавця товару.

Монопсонія ― наявність
на ринку одного крупного покупця (монополія покупця).

Досліджуємо
та обговорюємо

Ринки ефективно функціонують лише за умов досконалої конкуренції,
коли на ринку певного товару одночасно пропонують товар багато дрібних виробників і багато покупців готові купувати цей товар незначними
партіями. Продавці і покупці в цьому випадку не можуть значно вплинути
на ринкову ціну і вона встановлюється внаслідок здійснення багатьох добровільних угод.
Однак не всі ринки в реальній економіці є досконало конкурентними.
На окремих ринках можуть з’являтися крупні гравці, які спроможні або продавати значний обсяг товару, або купувати більшу частину ринкового обсягу пропонування. Такі ринки називають ринками недосконалої конкуренції.
Крайнім випадком відсутності конкуренції є монопольні ринки. Оскільки
така організація ринкових відносин не бажана для суспільства, держава
бере на себе зобов’язання контролювати ринки тих товарів, де вже існує
монополія, чи вони наближаються до монопольного стану. Здійснює такий
контроль спеціальний державний орган ― Антимонопольний комітет.
Неефективні ринки
Обговоріть в групах, що відбуватиметься на ярмарку картоплі, якщо:
1) на ярмарок вранці, ще до приходу
покупців, приїхав представник крупної
торгівельної мережі супермаркетів і запропонував всім продавцям ціну ― 5 гривень за весь обсяг продукції;
2) весь обсяг картоплі на ярмарок привіз лише один крупний продавець ― трейдер і продає за ціною 7 гривень уроздріб і
6 гривень ― при купівлі більше 100 кг.
Чи можна вважати ціну, що складеться
на монопольних ринках, прийнятною для
суспільства?

Web-активність

Перейдіть за QR-посиланням. На прикладі інформації про те що утримало ринок первинної житлової нерухомості від обвалу з'ясуйте, як фахівці
аналізують ринки.

Застосуйте набуті знання та досвід

Опираючись на знання, здобуті у ході вивчення цієї теми, визначте
оптимальний період для закупівлі канцтоварів для нового навчального
року. Обґрунтуйте свою думку.
Якщо держава змусить виробників шкільного приладдя продавати їх в
будь-який період часу за сталою ціною, чиїм інтересам це відповідатиме?
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Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Тема 6.5

Навіщо ми сплачуємо податки

У темі учні знайдуть відповіді на питання: якими є функції держави в ринковій економіці, де держава бере для цього кошти та як розпоряджається
ними. Розуміння основних положень теми вимагає вивчення таких ключових
термінів, як: податки, державний і місцеві бюджети, дефіцит (профіцит)
бюджету, державний борг, податкова мінімізація і податкова оптимізація.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо структуру державного бюджету і місцевих бюджетів.
Розуміємо необхідність сплати податків.
Діємо, аналізуючи наслідки несплати податків.

Розгляньте зображення.
Що, на вашу думку, є спільного в державному та сімейному бюджетах?
Чим вони відрізняються?

Модуль 1			 Де держава бере кошти на виконання своїх функцій
		 і як витрачає кошти
Як ви вже зрозуміли з попередніх тем, ринкова економіка досить успішно вирішує питання створення різноманітних товарів і послуг для задоволення потреб населення і при тому сприяє ефективному використанню
ресурсів. Водночас певні проблеми ринок неспроможний розв’язати. Саме
для подолання цих недоліків ринкової економіки суспільство потребує
участі держави.
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Тема 6.5. Навіщо ми сплачуємо податки

Функції держави в ринковій економіці

Державний бюджет ― це
план доходів і видатків держави на певний календарний рік, який пропонує уряд
і затверджує Верховна Рада
України законом «Про державний бюджет».

Законотворча


розробка економічних законів



фінансування оборони країни, правоохоронних органів, науки,
культури, медицини, освіти тощо

Створення суспільних благ

Дефіцит бюджету ― це
розмір перевищення видатків над доходами.

Захист конкуренції

Профіцит бюджету означає, що доходи більші за
видатки.



Державний борг ― сумарні дефіцити державного
бюджету за мінусом профіцитів на певну дату.

підтримка добросовісної конкуренції, запобігання злиттю та
поглинанню компаній, що призводять до утворення монополій,
контроль за діяльністю природних монополій

Захист навколишнього середовища


встановлення нормативів гранично-допустимих забруднень та
шкоди і контроль за їхнім дотриманням

Перерозподіл доходів




організація підтримки незахищених верств населення через
різноманітні соціальні програми: систему допомог, субсидій,
соціальних виплат (державні трансферти)
вирівнювання доходів за допомогою оподаткування, індексації
тощо
організація державного соціального страхування

Регулювання економіки


проведення стимулюючих заходів у періоди економічних криз та
стримуючих заходів під час високої інфляції

Державне залучення і використання фінансових коштів для розв’язування завдань загальнонаціонального значення і фінансування органів
державного управління знаходить відображення в державному бюджеті.
І на стадії планування, і після підсумовування кінцевого виконання державного бюджету обчислюється дуже важливий макроекономічний показник ― дефіцит (профіцит) бюджету.
Чому цей показник має значення? Якщо доходи перевищують видатки,
то це добре, це означає, що економіка працює настільки ефективно, що
держава стає багатшою і на наступний рік має більше можливостей фінансувати загальнонаціональні потреби. Але, зазвичай, вже при плануванні
бюджету стає зрозумілим, що витратити доведеться більше, аніж є можливість отримати доходів. Частіше держава приймає рішення не скорочувати
витрати, тобто вже заздалегідь планує дефіцитний бюджет і це означає,
що їй доведеться брати в борг кошти або у своїх громадян, або в інших держав, або в міжнародних фінансових організацій. Таким чином формується
державний борг.
Показник розміру державного боргу також дуже важливий макроекономічний показник.
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ГРОШОВІ ПОТОКИ

ГРОШОВІ ПОТОКИ

Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Податково-бюджетна
політика держави

Досліджуємо
та обговорюємо

Розгляньте уважно схему податково-бюджетної політики. З яких джерел формуються доходи державного бюджету?
Складіть перелік тих суспільних благ, якими безкоштовно користуються члени вашої родини і визначте, з яких статей бюджету вони
фінансуються.
Поміркуйте, чому у схемі на грошових потоках присутні «вмикачі», що
ілюструють можливості збільшення (зменшення) цих потоків. Як, наприклад, відображатиметься на балансуванні доходів та видатків бюджету зменшення розмірів оподаткування?
Хто приймає рішення про зміну розмірів податкових відрахувань або обсягів державних видатків?

Цікаво знати
Одним із критеріїв вступу нових членів до Європейського Союзу є показник граничного розміру дефіциту бюджету країни ― кандидата на
вступ: якщо він вищий за 3 % ВВП, то країну просто не запросять цього
року приєднатися до Союзу.
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Тема 6.5. Навіщо ми сплачуємо податки

Модуль 2 			 Які податки платять громадяни / громадянки України
Ставка
оподаткування ― це виражена у відсотках
частка доходу, що має сплачуватися в бюджет.

Левова частка доходів державного бюджету України (близько 70 %)
формується за рахунок податків.
Загальнодержавні податки в Україні

Прямі

Непрямі

Сплачуються безпосередньо
з доходів або майна

Сплачуються при здійсненні
торговельних або інших операцій

Податок на доходи фізичних осіб
(2017 р. — 18  %)

Податок на додану вартість
(16,67  % від ціни товару)

Податок на прибуток підприємств
(2017 р. — 18  %)

Акцизи

Податок на нерухоме майно

Мита

В Україні всі види податків та механізм їхнього стягування прописано в
Податковому кодексі.
Окрім загальнодержавних податків, є ще місцеві податки, що сплачуються в бюджети місцевих громад (обласні, міські, районні, селищні бюджети).
До місцевих податків належать: плата за землю, податок на нерухоме
майно, єдиний податок для юридичних та фізичних осіб, транспортний податок тощо.

Цікава інформація

Досліджуємо
та обговорюємо

Якими мають бути справедливі податки?
Демократичні держави світу мають різні системи оподаткування і відповідно різні ставки, що коливаються для різних категорій громадян від 0
до 50 %. Наприклад, деякі країни звільняють найменш забезпечених громадян від сплати податку на доходи, а з багатших стягують податки за вищою ставкою. Це так звана прогресивна система оподаткування.
В Україні діє пропорційна система оподаткування доходів фізичних
осіб, тобто базова ставка оподаткування дорівнює 18 %.

Розмір податкових відрахувань з доходів фізичних осіб
Для звичайного працівника, що отримує заробітну плату сумарно всі
податки обчислюються таким чином:
податок на доходи ― 18 %;
військовий збір ― 1,5 %.
 Обчисліть податкові відрахування з нарахованої зарплати в 10 000
гривень та 50 000 гривень.
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Проведіть дослідження, які податки сплачують члени вашої родини?
Проведіть дослідження ставок Єдиного податку для підприємців
фізичних осіб у вашому регіоні. Оскільки цей податок є місцевим, то
його розміри можуть відрізнятися в різних областях України.

Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Досліджуємо
та аналізуємо

Як ми платимо непрямі податки?
Щоразу, купуючи товари в торгівельних мережах, ми сплачуємо непрямі податки, наприклад, податок на додану вартість (ПДВ). Ставка цього
податку становить 20 % від доданої вартості товару для продавця. Але
фактично цей податок сплачують покупці разом з кінцевою ціною товару.
Від ціни, розмір цього податку дорівнює 16,67 %. Ви можете це легко перевірити за будь-яким фіскальним чеком.
Проаналізуйте декілька власних чеків на покупку продовольчих та промислових товарів.
Визначте суму податку ПДВ, який ви сплатили до бюджету.

Модуль 3 			 Податкова мінімізація чи податкова оптимізація
Громадянська реклама

Кожен зобов’язаний сплачувати податки
і збори в порядку і розмірах, встановлених
законом. Усі громадяни щорічно подають
до податкових інспекцій за місцем
проживання декларації про свій майновий
стан та доходи
за минулий рік у порядку, встановленому
законом.

Стаття 67 Конституції України

Податкова мінімізація
передбачає зменшення оподаткування завдяки діям, що
суперечать законодавству, з
єдиною метою ― ухилення
від сплати податків.

Ухилення від сплати податків ― протиправна діяльність ― ст. 212 Кримінального
Кодексу України.

Податкова оптимізація
це комплекс дій платників
податків, спрямованих на
зменшення податкових платежів.

Кожен громадянин може застосувати зменшення податкового тягаря в
законний спосіб. Тут йдеться про податкову оптимізацію.
Зрозуміло, що для пошуку законних шляхів зменшення податкових відрахувань потрібно добре знати і вдало використовувати доволі складне
податкове законодавство.

Цікава інформація

Податковий консультант
У світі податкові консультанти ― це спеціалісти у галузі фінансового обліку, податкового законодавства та пов’язаних із ними галузях. Податковий
консультант супроводжує діяльність свого клієнта, запобігаючи усім можливим ризикам, при цьому співпрацюючи з органами державної влади в
його інтересах. Діяльність податкового консультанта охоплює широкий
спектр завдань ― від заповнення та подачі декларації клієнта до представлення інтересів клієнта в суді чи переговорах із державними органами
щодо питань оподаткування.
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«Немає нічого вартого осуду в тому, що справи ведуться так, щоб можна було
платити податків так мало, як це можливо. Так чинять усі ― і бідні, і багаті.
І всі вони мають рацію, оскільки ніхто не має платити суспільству більше, ніж
зобов’язаний відповідно до закону».
Лернед Хенд, американський суддя

Дискусія

Чому громадяни ухиляються від сплати податків?
Поміркуйте і запишіть в зошиті ваші міркування щодо причин і наслідків ухилень від оплати податків.
Причини ухиляння
громадян / підприємств
від сплати податків

Наслідки для
неплатника податків

Наслідки для
суспільства загалом

Громадянська реклама

Чи можуть люди, які не платять податків
нарікати на неякісну медицину, освіту,
погані дороги тощо?
Які заходи варто вжити державі, суспільству, громаді, родині, щоб сплата податків сприймалася як справа честі?

Web-активність
Відвідайте сайти Міністерства фінансів України, Національного банку
України та Фіскальної служби України і дізнайтеся більше про:
 Державний бюджет України.
 Зовнішній борг України.
 Особливості сплати різних видів податків.

Застосуйте набуті знання і досвід
Разом із батьками проаналізуйте витрати сімейного бюджету за один
день.

Зберіть усі чеки на покупки, які здійснювала ваша сім’я. Визначте загальну суму ПДВ, яку сплатили члени вашої родини до державного
бюджету.
Поцікавтеся, чи здійснюють ваші батьки податкову оптимізацію, наприклад, чи мають вони право на застосування податкових знижок, пільг в
оподаткуванні при оплаті навчання дітей у закладах вищої освіти, при
укладанні угод накопичувального страхування тощо.
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Тема 6.6

Домашнє господарство як власник і споживач

Ця тема присвячена визначенню джерел доходів домогосподарств та значення прав власності для добробуту родини. Вивчення ключових концепцій
і термінів полегшить ваше розуміння, спілкування і формулювання ідей: ресурси домогосподарств, права власності членів родини, структура доходів
і витрат домогосподарств, права споживачів.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо способи отримання доходів членів родини.
Розуміємо зміст права власності.
Діємо, аналізуючи інформацію про товар на етикетці.

Чи може скромність і ощадливість асоціюватися з бідністю, а транжирення коштів з багатством?
Чому деякі родини в суспільстві відчувають себе бідними, а деякі багатими? Що означають з економічного погляду «бідність» і «багатство»? За
якими показниками ми можемо віднести домогосподарства до злиденних, до заможних, до багатіїв?

Модуль 1			 Ресурси домогосподарств
Володіння означає виключний фізичний контроль
за об’єктом власності з боку
суб’єкта, що в сучасних умовах закріплюється певними
документами: актом купівліпродажу, свідоцтвом про
власність, актом дарування,
заповітом, рішенням суду
тощо.
Користування ― це право особистого використання споживчих властивостей
об’єкта.

Із моделі кругообігу ресурсів, товарів і грошей легко визначити того
суб’єкта, заради якого відбувається вся господарська діяльність. Це сім’я,
родина. Саме в сім’ї відображається стан економіки будь-якої країни і досягнення її головної мети ― задоволення потреб.
Величезне значення у формуванні добробуту родини має право власності на ресурси. Чим більше ресурсів є у власності сім’ї, тим більш заможними є члени цієї родини. Право власності з юридичного погляду має три
аспекти: володіння, користування, розпорядження.
Якщо розглянути житло як основний об’єкт власності родини, то власником його можуть бути або хтось з батьків, або всі члени родини разом.
Разом вони також можуть і користуватися будинком чи квартирою, або
здавати їх в оренду.

36

Тема 6.6. Домашнє господарство як власник і споживач

Ресурси домогосподарств

Доходи домогосподарств

Витрати домогосподарств

•
•
•
•
•
•

• рента, орендна плата
• заробітна плата, гонорари
• прибуток від власної
справи
• дивіденди
• відсоток за банківськими
вкладами
• роялті

•
•
•
•
•
•
•
•

нерухоме майно
професійні навички
підприємницькі здібності
цінні папери
депозити
винаходи, твори

Аналізуємо
ситуацію

харчування
житло і комунальні послуги
одяг і взуття
побутові речі
меблі, техніка
медичне обслуговування
освіта
культура і відпочинок

Багатство родини і право власності
Ситуація. Уявіть, що ваша старенька бабуся, що живе з вами в одній
квартирі, є власником дачної ділянки з будиночком. Але вона вже не може
обробляти землю, тому ваші батьки і ви доглядаєте за садом, вирощуєте
овочі на городі і відпочиваєте влітку в дачному будинку.
Поясніть, як і хто реалізує право володіння, користування і розпорядження ділянкою?
Чи отримуються доходи від садового господарства у цьому випадку?
Чи завжди доходи мають грошову форму?
Як можна використати таку чи подібну ситуацію для отримання грошових доходів?

Модуль 2 			 Доходи домогосподарств
Розпорядження ― це
право вирішувати, хто і
як може використовувати
об’єкт власності, а також визначати його долю.

Все, чим володіє родина, є її багатством. З
власного досвіду ви вже знаєте, що знайомі вам
родини мають не однакове багатство і різний
обсяг доходів. Однак не варто плутати багатство з поточними доходами. Майно і ресурси у
власності родини (багатство) є лише джерелом
доходів домогосподарства. Від того, як розпоряджатиметься домогосподарство своїм багатством, залежить його рівень доходів і відповідно рівень задоволення різноманітних потреб.
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Розглядаємо
та обговорюємо

Якою є структура доходів домогосподарств?

Структура сукупних ресурсів домогосподарств 		
України у 2016 році

Структура сукупних доходів населення США у 2016 році.

Розгляньте діаграми і поміркуйте над такими питаннями:
Що схожого та відмінного є в структурі доходів населення України і США?
Як відрізняються частки в доходах українців і американців, що отримуються від держави?

Модуль 3 			 Як домогосподарства витрачають свої доходи
В основному грошові доходи домогосподарств від продажу ресурсів
спрямовуються на придбання різноманітних благ. У цьому процесі споживання і реалізується задоволення поточних потреб родин. Виробники
настільки зацікавлені в грошах домогосподарств, що за сучасними досягненнями маркетингу ще на стадії розробки товару, вивчають потреби споживачів і надають товару таких рис і якостей, щоб споживач радо витрачав
на нього власні доходи.
Інформацію про структуру грошових витрат українських домогосподарств за поточний рік можна знайти на сайті Державної служби статистики.

Цікава інформація

Про що говорить закон Енгеля
Структура споживання родин може свідчити і про рівень заможності.
Німецький економіст Ернст Енгель відстежував статистичну залежність між рівнем споживання продуктів харчування і рівнем доходів домогосподарств, яка отримала в економічній науці назву Закон Енгеля.
Закон Енгеля: чим бідніша сім’я, тим більшу частку всіх витрат вона має
виділити для придбання продуктів харчування. У міру зростання доходів
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Частка сукупних
споживчих витрат
домогосподарств
України в 2016 році

Структура сукупних витрат домогосподарств України в 2016 році

сім’ї питома вага витрат на харчування скорочується, частка витрат на
житло, світло, одяг, паливо майже не змінюється, а питома вага всіх інших
витрат збільшується.

Web-активність

Дізнайтеся в Інтернеті про витрати населення на продукти харчування
у розвинутих демократичних країнах. Порівняйте цю інформацію із даними в Україні. Висновки прокоментуйте.

Модуль 4 			 Як планувати та підсумовувати сімейний бюджет
Сімейний бюджет ― це
план або фактичне сумування доходів і витрат родини за
певний період (місяць, рік).

Для розуміння розмірів власних доходів і витрат члени родини, що ведуть спільне домашнє господарство, мають контролювати власний сімейний бюджет.
Основна мета ведення обліку доходів і витрат в тому, щоб не перевантажувати сімейну економіку зайвими боргами і створювати запаси грошових коштів на майбутнє. Економити можна лише тоді, коли добре розумієш, куди зникають гроші.
Перевищення доходів над витратами означає, що родина може створювати певний власний грошовий фонд ― заощадження або інвестиції надлишкових коштів у банківські депозити, цінні папери та ін. Це робить домашню економіку більш стабільною, дає гарантії на те, що у випадку надзвичайних економічних ситуацій у родини буде джерело існування.
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Веб-активність
Перейдіть за посиланнями, ознайомтеся із корисними рекомендаціями
що планування та ведення сімейного бюджету.

Порекомендуйте своїм рідним оптимальну модель ведення сімейного
бюджету.

Модуль 5 			 Чи грамотний ви споживач
Права споживачів закріплені Конституцією України.
Стаття 42. «Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за
якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів».
У статті 50 головного закону України встановлено: «Кожен має право
на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої
порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного
доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і
предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не
може бути засекречена».
Захист прав споживачів забезпечується також Законом України «Про
захист прав споживачів». Цей Закон регулює відносини між споживачами
товарів (робіт, послуг) та виробниками, виконавцями, продавцями різних
форм власності, а також встановлює права споживачів.

Web-активність

Основні права споживачів
Знайдіть в Інтернеті текст закону «Про захист прав споживачів» та ознайомтеся з переліком основних прав споживачів. Складіть їхній список.
Які права споживача ви вважаєте дуже важливими, які з них не є для вас
суттєвими? Чому? Чи завжди ви чи ваші батьки, коли перебувають у ролі
споживачів, користуються усіма правами, які надає нам закон? Чи порушувалися ваші права під час придбання товарів і послуг? Чи знаєте ви, куди
можна звернутися за консультацією у разі порушення ваших споживацьких прав?
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Досліджуємо
та обговорюємо

Про що інформує етикетка товару
Принесіть на урок упаковку будь-якого харчового продукту, наприклад,
придбаного в шкільному буфеті соку чи печива, і проаналізуйте, чи дотримали виробники право споживача на своєчасну, повну і достовірну інформацію про товар. Порівняйте вимоги закону щодо відомостей, які мають
бути на етикетці/упаковці та які на ній подано.

Стаття 15. Право споживача на інформацію про продукцію <...>
Інформація про продукцію має містити:
1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
3) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу,
об’єм тощо), умови використання;
4) відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин;
5) позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих
організмів;
6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
7) дату виготовлення;
8) відомості про умови зберігання;
9) гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);
10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;
11) строк придатності (строк служби) товару;
12) найменування та місцезнаходження виробника.

Web-активність

Для консультацій щодо захисту ваших споживацьких прав пройдіть за
посиланням на сайт всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України».

Застосуйте набуті знання і досвід

50 000
Г РИ В Е Н Ь

Як раціонально витратити гроші?
Уявіть, що ваша родина заощадила певну суму грошей, наприклад
50 тисяч гривень. На сімейній раді члени родини (тато, мама, син-підліток,
донька-випускниця, бабуся) пропонують кілька варіантів використання
цих грошей:
zz зимовий родинний відпочинок в Карпатах;
zz відкриття вкладу в банку і отримання відсотків;
zz придбання нового ефективного котла для опалювання оселі;
zz оплата додаткових занять для підготовки доньки до ЗНО;
zz придбання мопеда, про який мріє син;
zz оплата лікування очей для бабусі в приватній клініці.
Запропонуйте критерії оцінки усіх варіантів. Чим буде керуватися родина при прийнятті рішення?
Як будуть узгоджуватися інтереси усіх членів родини?
Яку ще потрібно мати інформацію для прийняття рішення у цьому
випадку?
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Тема 6.7

Домогосподарство на ринку грошей

Тема присвячена вивченню принципів, механізмів кредитування, способів
заощадження грошей та усвідомленню значення страхування для забезпечення майбутнього. Для кращого розуміння матеріалів теми вам потрібно
знати такі поняття: ринок грошей, кредитування, заощадження, банківські депозити та кредити, прості і складні відсотки, страхування.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо умови кредитування та заощадження.
Розуміємо необхідність відкладання частини доходів на випадок непередбачених подій.
Діємо, з’ясовуючи умови відкриття депозитів та надання кредитів.
Уявіть, що ви стали щасливим власником великої суми грошей. Але ви їх
отримали з однією умовою, що мусите не витрачати відразу, а примножити їх за один рік.
Які ви знаєте можливості для цього?
Виберіть один з них і обґрунтуйте своє рішення.
Запишіть усі можливі варіанти.

Модуль 1 			 Що означає «відкладене споживання»
Депозит ― це гроші передані банку на зберігання.
Передбачає укладання угоди
з банком про суму внеску,
термін зберігання, розмір
відсотку і відкриття депозитного рахунку, на який вносяться кошти.

Для економіки дуже важливим чинником є відкладання частини доходів на майбутнє. Економісти ще називають заощадження відкладеним
споживанням.
У масштабах однієї країни тимчасово вільні кошти ― заощадження домогосподарств ― стають дуже вагомим резервом грошей для розвитку виробництва. Підприємства не завжди одержують такі прибутки, які дозволяють їм модернізувати технології, закупити дороге сучасне обладнання. Для
таких цілей підприємствам доводиться брати кредити на тривалий термін.
Здатність банківської системи країни щодо фінансування (кредитування) розвитку економіки безпосередньо залежить від обсягів заощаджених
домогосподарствами коштів і розміщених в банках на депозитах, в страхових компаніях, інших фінансових установах.
Зверніть увагу на те, що гроші сховані в скарбничці, у сейфі чи в іншому місці не працюють на економіку. Більше того вони створюють платіжну
кризу, оскільки, будучи вилученими з обігу, не сприяють швидкій реалізації товарів і послуг, що, своєю чергою, стримує виробництво.
Ринкова економіка пропонує свій спосіб вирішення цих проблем організацією ринку грошей.
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Ринок грошових коштів
Заощадження ― частина
грошового доходу, яка не використовується на поточне
споживання і призначається
для задоволення потреб у
майбутньому.

Ринок грошей ― це
ринок, на якому продається і купується особливий
товар ― гроші, у вигляді кредитів, формуються попит,
пропозиція та ціна на цей
товар.

Домогосподарства формують пропозицію тимчасово вільних грошових
коштів.
Позичальники (це можуть бути й інші домогосподарства, і підприємства) ― здійснюють попит на кредитні ресурси.
Посередниками на цьому ринку є банківські установи, трастові, інвестиційні та пенсійні фонди, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди
тощо.
Коли ваша родина вкладає гроші в банк, то родина стає кредитором
банку, а банк вашим позичальником. Коли родина бере в банку кредит, то
ролі міняються: тепер банк буде кредитором, а родина позичальником.
Принципи кредитування в обох випадках одні й ті самі:
 терміновість, тобто гроші надаються в кредит на певний термін;
 поверненість, тобто після закінчення терміну гроші мають бути повернені в повному обсязі;
 платність, тобто за користування грошима слід заплатити певну
ціну ― відсоток.

Як заробити на грошовому ринку?
Найбільш поширеним способом заробити гроші на грошах є розміщення їх у банку на депозиті.
Депонуватися (розміщуватися в банківській установі) можуть не тільки
гроші. Вкладом можуть бути цінні папери, внески, платежі, дорогоцінні метали і навіть нерухомість.
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Різновиди депозитів:
zz за видами грошей: вклади в національній та іноземній валюті,
мультивалютні;
zz за терміном: короткострокові та довгострокові;
zz за механізмом нарахування відсотків: прості та складні;
zz за цілями: накопичувальні, ощадні, розрахункові тощо.
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Механізм нарахування відсотків на банківський вклад передбачає певний спосіб обчислення кінцевої суми.
Якщо відсотки кожного періоду нараховуються тільки на первісну суму
вкладу, такі відсотки називаються простими:
FV =PV (1 + i × n),

де: FV ― майбутня сума грошей;
PV ― сьогоднішня сума грошей;
і ― ставка відсотку за відповідний період;
n ― кількість нарахувань відсотків за період дії угоди.
Якщо відсоток нараховується на первісну суму з урахуванням відсотків
попереднього періоду, такий спосіб називається складними відсотками.
Банки іноді називають такі вклади ― депозитами з капіталізацією. Тобто
відсотки кожного періоду додаються до первісної суми, а наступного періоду відсоток обчислюється на збільшену суму вкладу:
FV =PV (1 + i)n.

Досліджуємо
та аналізуємо

Скільки можна заробити на депозитах?
Яку суму ви одержите через 4 роки, якщо зробите внесок розміром
10 тисяч гривень із щорічним нарахуванням 20 % за простими і складними відсотками?
Скільки грошей вам треба покласти в банк сьогодні, щоб через три роки
накопичити 20 тисяч гривень, якщо банк пропонує 16 % річних із нарахуванням простих відсотків?
Яку суму слід покласти в банк, щоб щомісяця отримувати виплату по
вкладу в розмірі 5 тисяч гривень, якщо річний банківський відсоток дорівнює 24 %?
Яка сума буде на вашому депозиті наприкінці п’ятого року, якщо ви до
первісної суми в 5 тисяч гривень кожного першого січня наступного року
додавали до депозиту по 2 тисячі гривень. Банківський відсоток дорівнює 18 % і нараховується один раз на рік (31 грудня)?

Модуль 2 			 Брати чи не брати кредит
Кредит ― певна сума грошей, взята в позику на певний термін з умовою повернення та сплати відповідної
винагороди-відсотка.

У сучасному світі багатьом людям доводиться час від часу відчувати потребу в придбанні таких речей, які за своєю вартістю значно перевищують
поточні доходи. Відповідно для купівлі потрібно або тривалий час відкладати гроші для накопичення необхідної суми, або купувати в кредит.

Банківські установи зацікавлені у видачі якомога більшої кількості кредитів, оскільки на цих операціях заробляють свої прибутки.
Але брати чи не брати кредит ― вирішувати доводиться кожній людині
самостійно. Для прийняття правильного рішення щодо позичання грошей
потрібно брати до уваги декілька важливих моментів.
1. Додаткові угоди. Крім того, що позичена сума потребує оплати відсотків, разом з оформленням кредиту на нерухомість, автомобіль чи дуже
коштовні товари, банківські установи також укладають угоди застави та
угоди страхування самого предмета, на який береться кредит. Тим самим
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банки страхують себе від виникнення певних форс-мажорних обставин,
які не дадуть їм повернути позичені суми, або від неплатоспроможності
клієнта. Таким чином вартість позики може бути значно вищою, аніж було
оголошено при оформленні кредиту.
2. Супутні витрати. Оформлення всіх цих документів також потребує
супутніх витрат: оплату послуг нотаріуса, страхових компаній, експертів
тощо, що також збільшує вартість кредиту.
3. Порушення графіку погашення. Повернення частки позиченої суми
разом з відсотками оформлюється банком у вигляді графіка погашення кредиту як правило рівними сумами щомісячно. Це питання фінансової дисципліни, оскільки пропущений платіж супроводжується збільшенням відсоткової ставки, штрафами тощо.
4. Ризики. Довготермінові кредити на термін понад 3 роки більш ризиковані, оскільки в цей час може змінитися курс валют (якщо позика в
іноземній валюті), купівельна спроможність грошей, вартість застави.
5. Обмеження в розпорядженні заставним майном. Майно, на яке
укладена угода застави при оформленні кредиту не може бути продане, подароване, отримане у спадщину без дозволу банку, поки не погашено кредит.
Громадянська реклама

Кредити варто брати тоді, коли завдяки позиченій сумі грошей
ви здобуваєте:
zz здоров’я;
zz те, що приноситиме дохід;
zz те, що зростає у вартості, дорожчає;
zz те, що зменшує ваші витрати часу при виконанні якихось
регулярних дій.
У всіх інших випадках добре подумайте перед тим як брати кредит.

Аналізуємо
ситуацію

Картковий кредитний ліміт: використовувати чи ні?
Ви ― власник / власниця кредитної банківської пластикової картки, на
яку банком встановлено кредитний ліміт в розмірі 30 тисяч гривень.
Кредитний ліміт ― сума грошей на картковому рахунку клієнта банку,
яку клієнт в будь-який час може взяти у позику, не звертаючись до відділення банку (розрахуватися в магазині, зняти в банкоматі тощо).
У той момент, коли клієнт використає певну частину або весь ліміт
повністю, наступають кредитні відносини з банком: впродовж 30-ти днів
пільгового періоду можна не платити відсотки, а від 31-го дня щомісяця
необхідно сплачувати 2 % на місяць від розміру позиченої суми і гасити
частину боргу, не меншу ніж 100 гривень.
Обміркуйте, коли варто користатися таким кредитом і як правильно
його гасити?
Розгляньте запропоновані варіанти використання кредитного ліміту
з погляду вигідного / невигідного кредиту (коли його варто отримувати, а коли ― ні):
— придбання нової моделі мобільного телефону замість ще робочого,
але вже не модного;
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— придбання фотокамери для виконання замовлень на фотопослуги
у вільний від навчання час;
— оплата послуг стоматолога у приватній клініці;
— оплата курсів англійської мови для підготовки до ЗНО.

Web-активність
Умови кредитів та депозитів
Відвідайте сайти або відділення місцевих банків і з’ясуйте:
— які види депозитів вони пропонують;
— які умови отримання кредиту для фізичних осіб у цьому банку.

Модуль 3			 Страхування ― це витрати чи доходи родини
Страхування ― спосіб
охорони майнових і особис
тих інтересів за допомогою
поступового створення грошових фондів за рахунок
внесків застрахованих осіб,
з яких вони отримують відшкодування у випадках настання певних несприятливих подій.

Ще одним способом накопичити гроші є страхування.
Зазвичай, застрахована особа, уклавши договір (поліс) зі страховою
компанією, регулярно вносить певні суми на рахунок компанії, формуючи
грошовий фонд. У сімейному бюджеті ці суми відображатимуться в розділі
«Витрати».
Страхова компанія інвестує отримані від клієнтів гроші у банківські депозити, або у прибутковий бізнес з тим, щоб вони не знецінювалися і накопичувалися упродовж усього терміну дії угоди.
Застрахуватися можна від багатьох негативних подій: від втрати життя і здоров’я внаслідок нещасного випадку, від стихійних лих, пожеж, від
завдання шкоди іншим особам тощо.

Цікаво знати

Медичне страхування
У розвинених країнах світу поширене медичне страхування. Сплата
регулярних внесків дає гарантію застрахованій особі, що у випадку її захворювання необхідні для лікування медичні послуги будуть оплачені
повністю або частково страховою компанією. В Україні медичне страхування здійснюється виключно на добровільних засадах і не дуже поширене.
З проведенням реформи системи охорони здоров’я таке страхування стає
необхідним для кожної людини, а отже, і в сімейному бюджеті доведеться
враховувати страхові внески.

Застосуйте набуті знання і досвід

Уявіть ситуацію. Сім’я (тато, мати, двоє неповнолітніх дітей) проживає
на 5-му поверсі багатоквартирного будинку, володіє автомобілем та любить подорожувати.
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Ознайомтеся із послугами страхових компаній.
Запропонуйте родині різні види страхових програм: для накопичення
коштів на майбутнє, для страхування життя і здоров’я, для страхування
відповідальності перед третіми особами тощо.

Тема 6.8

У чому полягає суть підприємництва

При вивченні цієї теми розглянемо визначення ознак підприємницької діяльності та її значення для економіки, відтак, з’ясуємо права і обов’язки
підприємця та його відповідальність перед суспільством. Полегшить ваше
розуміння теми вивчення таких базових понять, як: підприємництво, підприємницькі ризики, прибуток, соціальна відповідальність підприємців.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо внесок підприємців у досягнення людства.
Розуміємо відмінність між доходами і прибутками.
Діємо, визначаючи шляхи узгодження інтересів підприємця і суспільства.

Підприємець

Найманий працівник

Гідний дохід

Фіксована зарплата

Робочий час — 24 години на добу

Робочий час — 8 годин на добу

Проаналізуйте подану інформацію. Методом мозкового штурму визначте, які ще переваги та виклики можуть бути у підприємця та найманого працівника.

Модуль 1			 Хто такий підприємець
Людина з будь-якою освітою і професійною підготовкою час від часу постає перед вибором: працювати за наймом чи розпочати власний бізнес?
Упродовж всього дорослого життя це питання виникає у кожного. Деякі
відповідають на це питання однозначно ― краще працювати на себе. Таких
людей називають бізнесменами або підприємцями. Соціологи та економісти вважають, що підприємливість ― дуже рідкісний виробничий ресурс,
який притаманний лише 7–10 % населення. Тому він є таким цінним.

47

Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту
Громадянська реклама

«Підприємець ― революціонер в економіці.
Прибуток для нього — лише символ успіху.
Головне — вступити на незвіданий шлях
там, де закінчується звичний порядок».
Йозеф Шумпетер
Підприємництво ― са
мостійна, ініціативна, систе
матична, здійснювана на
власний ризик діяльність з
виробництва товарів, надання послуг та виконання робіт
(господарська діяльність) з
метою одержання прибутку.
(Стаття 4 Господарського кодексу України).
Державна
реєстрація
суб’єкта підприємницької
діяльності ― це юридична
процедура отримання у відповідних державних органів
влади свідоцтва про право
здійснювати підприємницьку діяльність.

З попередніх тем вам відомо, що підприємці виконують важливі функції, а саме:
— організовують виробництво товарів і послуг;
— створюють робочі місця;
— впроваджують науково-технічні досягнення у виробництво;
— платять податки державі.
Але найбільш значущою функцією підприємців є здатність брати на
себе відповідальність. Особливо це набуває ваги під час початку виробництва принципово нових товарів, з якими ще не знайомі споживачі, використання сучасних технологій або відкриття нових ринків збуту. Щоразу
підприємець ризикує не тільки можливістю втратити капітал, вкладений
у бізнес, але й втратою часу, здоров’я, репутації тощо.
Головною умовою здійснення підприємницької діяльності в Україні є її
державна реєстрація.
Здійснюється ця процедура Державним реєстратором на підставі поданих громадянином юридичних документів. Після реєстрації підприємцю
видається Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця
чи юридичної особи підприємства і внесенням даних про цього суб’єкта в
Єдиний реєстр підприємств, організацій та установ України (ЄДРПОУ).
Офіційно зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності можуть
бути класифіковані за такими критеріями:

Види підприємництва за різними критеріями
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Розглядаємо
та обговорюємо

Підприємець / підприємиця, бізнесмен / бізнемвумен, комерсант / комерсантка, менеджер / менеджерка, господар / господиня, власник / власниця, новатор / новаторка ― це синоніми?

Проаналізуйте кожен термін з погляду на прояв
у них ознак підприємництва: свободи рішень, ризикованості, прагнення прибутку та інноваційності, державної реєстрації.
Зробіть висновки щодо того, в якому контексті
варто використовувати слова бізнесмен / бізнесвумен, менеджер / менеджерка, комерсант
/ комерсантка, господар / господиня, власник /
власниця як синоніми поняття підприємець /
підприємиця.

Модуль 2 			 Прибуток чи дохід
Прибуток — це кошти за
вирахуванням податків, собівартості продукції та інших
витрат.

Досліджуємо
та обговорюємо

У темі «Домашнє господарство як власник і споживач» ви з’ясували, що
більшість населення отримує доходи від використання наявних ресурсів.
З погляду економічної науки здатність до підприємництва ― теж ресурс,
який має приносити дохід. Однак для підприємця поняття прибуток і дохід
не абсолютно тотожні. Оскільки для здійснення свої діяльності підприємець залучає не тільки свої здібності, а ще й інші ресурси ― земельні ділянки, приміщення, обладнання, працівників і відповідно несе й певні втрати,
то його прибуток не дорівнює доходу. У його розпорядженні залишається
тільки частина доходу після оплати всіх витрат і перерахування податків в
бюджети всіх рівнів. Саме ця частина доходу називається прибутком.
Ознайомтеся із наведеними ситуаціями та визначте, які види доходу
є підприємницьким прибутком?
1) дохід вашої мами за оренду житла, що дісталося у спадщину;
2) дивіденди, які отримав акціонер підприємства;
3) дохід пенсіонерки, що продала на вокзалі кошик суниць;
4) різниця між доходом і витратами власника майстерні з ремонту взуття;
5) дохід власника авто, який підвіз попутника з одного міста до іншого;
6) дохід, який отримав лікар від пацієнта на знак подяки за операцію;
7) дохід власника банківського депозиту.
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Модуль 3 			 Якими є права та обов’язки підприємця
Відповідно до Господарського кодексу України та інших законів України
підприємець має і права, і обов’язки, а також несе адміністративну і кримінальну відповідальність за дії і наслідки власної господарської діяльності.
Обов’язки підприємця

99 забезпечити належні і безпечні

умови праці працівникам;
99 забезпечити оплату праці не

нижчу від визначеної законом та її
своєчасну виплату;
99 забезпечити інші соціальні

гарантії, включаючи соціальне й
медичне страхування та соціальне
забезпечення;
99 вести фінансовий облік та

сплачувати податки;
99 не завдавати шкоди довкіллю;
99 дотримуватися законодавства

України;
99 не порушувати права та законні

інтереси інших.

Ліцензія ― це дозвільний документ, що видається
Кабінетом Міністрів України
або уповноваженим ним
органом виконавчої влади,
згідно з яким його власник
має право на здійснення певного виду підприємницької
діяльності, що потребує такого дозволу.

Права підприємця

99 вільний вибір видів діяльності;
99 вибір постачальників та споживачів

продукції;
99 самостійне формування програми

діяльності;
99 залучення ресурсів;
99 встановлення цін на продукцію;
99 розпорядження прибутком та

іншим майном;
99 організація внутрішньої структури

бізнесу та створення філій;
99 вільний найм працівників;
99 здійснення зовнішньоекономічної

діяльності;
99 державна підтримку.

Існують певні обмеження для осіб, що планують розпочинати власну
справу, від цілковитої заборони займатися виготовленням певної продукції (послуг) до часткового обмеження. Приватним підприємцям забороняється, наприклад, виробництво зброї, вибухових чи отруйних речовин,
наркотичних та психотропних засобів, виготовлення державних знаків.

Здійснення інших видів діяльності обумовлюється спеціальними дозволами ― ліцензіями.
Наявності ліцензії потребує не будь-яка підприємницька діяльність, а
тільки та, що зазначена в Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Як правило, це такі види виробничої діяльності, які
можуть вплинути на життя та здоров’я людей, безпеку населення та безпеку держави. Видання ліцензій передбачає перевірку підприємця та його
працівників на здатність забезпечити безпеку споживачам, суспільству і
державі.

Також держава встановила коло осіб, яким заборонено здійснювати підприємницьку діяльність, це ― недієздатні особи; народні депутати; посадові
і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування; військовослужбовці; судді, працівники прокуратури, правоохоронних
органів; особи, яких суд обмежив у праві займати певні посади чи займатися
певною діяльністю (впродовж терміну такого обмеження); особи, засуджені
за корисливі злочини (до зняття чи погашення судимості).
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Модуль 4 			 Відповідальність підприємця
Соціальна відповідаль
ність бізнесу — це добровільний внесок бізнесу у розвиток суспільства в соціальній, економічній та екологічній сферах, пов’язаних з основною діяльністю компанії.

Не завжди інтереси підприємців і суспільства загалом збігаються. Саме
тому сьогодні проводиться багато дискусій щодо відповідальності бізнесу
перед місцевим населенням, громадою.
Виокремлюють чотири основних типи соціальної відповідальності
бізнесу.
Економічна ― включає створення робочих місць і сплату податків для
підтримки життєдіяльності держави.
Юридична відповідальність передбачає дотримання бізнесом місцевих
і міжнародних законів.
Етична відповідальність вимагає дотримання співробітниками і компанією загалом загальнолюдських норм поведінки у взаєминах один з одним, конкурентами, державою і суспільством.
Добровільна ― інвестування у проекти, що приносять значну користь
суспільству, але не мають прямої віддачі. Це захист навколишнього середовища, інвестиції у здоров’я та грамотність населення, інфраструктуру,
боротьбу з бідністю і т. ін.

Застосуйте набуті знання та досвід

Підприємницький інтерес та інтереси суспільства
Розгляньте наведені нижче ситуації, визначте інтереси підприємця та
інтереси суспільства в цих ситуаціях. Поясніть причини розбіжності інтересів і запропонуйте шляхи їх узгодження.

Інтереси
підприємця

Ситуації

Біля школи відкрився кіоск, де приватний
підприємець продає на розлив алкогольні напої
На приватному підприємстві, що випускає
футболки, в цехах не працює вентиляція влітку
і опалення взимку
Частину зарплати, що перевищує мінімальний
рівень, підприємець виплачує працівникам
у конвертах
Хімічне підприємство, не маючи очисних споруд,
викидає в повітря велику кількість забруднюючих
речовин, що призводить до пошкодження рослин
навколо і викликає підвищену захворюваність
дихальних шляхів мешканців міста
Підприємці продають населенню ягоди, зібрані
в промислових зонах, повідомляючи покупців,
що товар походить із екологічно чистих районів
Задля виконання замовлення підприємець
вимагає від працівників працювати
понаднормово, не підвищуючи зарплату

51

Інтереси
громади

Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Тема 6.9

Що продається на ринку праці

Починається вивчення цієї теми з визначення того, хто і що продає на ринку
праці. Наступним кроком буде з’ясування чинників, які впливають на формування заробітної плати, як ціни, що узгоджує інтереси роботодавців і працівників. Ключовими поняттями теми є: ринок праці, ставка зарплати, сума
зарплати.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо попит і пропозицію на ринку праці.
Розуміємо власні потреби у професійній підготовці.
Діємо, визначаючи розмір заробітної плати.

Серед ваших знайомих чи однокласників є такі, що мають прізвища
Гончар, Коваль, Бондар, Колодій, Швець та інші? Всі знають, що ці прізвища представляють назви професій, які колись були дуже важливими
і почесними.
А які професійні послуги користуються попитом зараз? Складіть топ
10-ти професій, які, на ваш погляд, є престижними сьогодні. Обґрунтуйте
своє рішення.

Модуль 1 			 Хто є дійовими особами на ринку праці
Ринок праці належить до ресурсних ринків. Це ринки на яких продавцями є домогосподарства, а покупцями ― підприємства.
Представники домогосподарств ― віком від 15-ти і до 70-ти років ― працездатні особи, що мають певну освіту і професійну підготовку, пропонують на цьому ринку свої професійні послуги праці.
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Ринок праці ― це система суспільних відносин,
пов’язаних із наймом і пропозицією праці, також це ―
економічний простір (сфера
працевлаштування), де взаємодіють покупці та продавці
послуг праці.
Вакансії ― вільні робочі
місця на підприємствах, в організаціях та установах, для
яких роботодавці шукають
працівників.

Ставка зарплати ― сума
винагороди за послуги праці,
що сплачується або за одиницю робочого часу, або за нормовану кількість виробленої
продукції (роботи).

Підприємства, організації, установи усіх форм власності, що мають вільні робочі місця ― вакансії, купують послуги праці, наймаючи на роботу
працівників.
Як і на будь-якому іншому ринку, на ринку праці для полегшення обміну
діють різноманітні посередники, основним завданням яких є збір та поширення інформації про наявні робочі вакансії, наприклад, Державна служба
зайнятості, приватні агенції з працевлаштування. Роботодавці і шукачі роботи можуть скористатися послугами цих посередників, а можуть укласти
трудові угоди без їхньої участі. Ціною на ринку праці є ставка зарплати.
Якби ринок праці був абсолютно вільним і досконало конкурентним, то
при взаємодії попиту, що здійснюють роботодавці на послуги праці певного виду, та пропозиції, що здійснюють особи з відповідною професійною
підготовкою, встановлювалася би така ставка зарплати, яка врівноважувала б інтереси і роботодавця і найманого працівника.
Однак сучасні ринки праці не є абсолютно вільними і конкурентними з
деяких причин:
 ринки праці є регульованими державою, оскільки усі виробничі відносини законодавчо затверджені в Трудовому кодексі та інших державних
актах (наприклад, держава встановлює мінімальний рівень заробітної
плати, менше від якої не можна оплачувати роботу навіть некваліфікованому працівнику);
 ринки праці часто бувають монополізовані, наприклад, містоутворююче підприємство є єдиним покупцем послуг праці для мешканців;
 працівники певних професій об’єднуються у професійні спілки для захисту своїх інтересів і можуть спільно вимагати підняття ставок зар
плати, надбавок, зміни умов праці тощо.

Web-активність

Ринок праці у моєму регіоні
Знайдіть інформацію та обговоріть, які особливості попиту і пропозиції послуг на ринку праці спостерігаються у вашому регіоні, населеному
пункті. Які, на ваш погляд, причини такого становища?
Складіть особисту стратегію ― траєкторію особистісного росту, що дозволить вам бути конкурентоспроможним на ринку праці.
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Модуль 2 			 Як визначається рівень оплати праці
Виокремлюють дві основні форми оплати праці: погодинну і відрядну.
Погодинна

Заробітна плата ― сума,
що сплачується найманому
працівнику за певний період.

Соціальний пакет ― соціальні послуги, що надає роботодавець найманому працівнику понад оплату праці.

Відрядна

Сума зарплати (CЗП) обчислюється
залежно від кваліфікації і фактично
відпрацьованого часу

Сума зарплати (СЗП) залежить
від обсягів виготовленої продукції

СЗП = ставка зарплати за одну
годину × відпрацьований час

СЗП = нормативна ставка
зарплати — обсяг × виготовленої
продукції

Ставка зарплати встановлюється за
одну годину

Ставка зарплати встановлюється
у вигляді норми плати за певну
кількість продукції

За наведеним механізмом нараховується основна заробітна плата.
Однак кожен працівник може отримувати ще й додаткову заробітну плату, яка нараховується до основної у вигляді премій, різних надбавок тощо.
Таким чином кінцева сума нарахованої зарплати може бути значно більшою, аніж за основним окладом, і різною, навіть у працівників, що виконують однакову роботу.
На руки працівник отримає зарплату за вирахуванням всіх податків та
обов’язкових платежів, така кінцева сума оплати називається отриманою
або чистою зарплатою.
Окрім зарплати, підприємства своїм працівникам можуть пропонувати
також соціальний пакет.
Базовий
соціальний пакет

• забезпечення
необхідних для
виконання роботи умов
праці, передбачених
законодавством про
працю, колективним
договором і угодою
сторін;
• загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування;
• виплата в повному
розмірі належної
працівнику заробітної
плати;
• надання соціальних
пільг і гарантій,
передбачених
колективним договором,
угодою.
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Мотиваційний
соціальний пакет

• забезпечення
здоров’я (оплата
особистої медичної
страховки або
лікування);
• розвиток
корпоративної
культури (оплата
дрес-коду,
представницькі
витрати);
• навчання, підвищення
кваліфікації;
• відпочинок та розваги;
• мотивація праці
(премії, бонуси тощо).

Компенсаційний
соціальний пакет

• охоплює
відшкодування
особистих витрат,
пов’язаних з
роботою:
на мобільний зв’язок,
на транспорт,
оренду чи придбання
житла в іншому місті
та ін.).

Тема 6.9. Що продається на ринку праці

Web-активність
Рівень оплати праці
Пройдіть за QR-посиланням «Середні зарплати працівників різних професій в Україні» для пошуку інформації щодо рівня оплати праці в Україні
і попиту на різні професії.
Визначте середні зарплати працівників у різних сферах економічної
діяльності.

Застосуйте набуті знання і досвід
Аналізуємо
ситуацію

Чому сума зарплати різна?
Нарахуйте основну зарплату двом працівникам швейної фабрики, якщо
вам відомі ставки оплати праці та обсяг пошитих за місяць футболок.
Тарифний
розряд

Ставка оплати
праці
за 100 виробів

Обсяг пошитих
футболок
за місяць

Бойко Ірина

5

2500,00 грн

500

Іванець Дарина

7

3500,00 грн

200

Сума
зарплати

Фото: http://floorbest.com.ua/nashi-obiekty/shvejna-fabrika-edelvika






55

Поясніть, чому сума зарплати може буде різною у таких працівників:
співак у ресторані і відомий співак;
учитель із тривалим стажем роботи та молодий учитель, що працюють
в одній школі;
будівельник в районному центрі і в Києві;
шахтар і водій таксі.

Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Тема 6.10 		 Як корупція позбавляє нас можливостей

Тема присвячена з’ясуванню відмінностей між поняттями «законний захист власних інтересів» і корупція. Проаналізовано випадки корупції та
розглянуто її наслідки для економіки і суспільства загалом. Вивчення ключових понять полегшить ваше розуміння причин, видів і проявів корупції:
корупція, хабар, конфлікт інтересів, превенція.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо прояви корупції у повсякденному житті.
Розуміємо наслідки корупції для суспільства.
Діємо: знайомимося із роботою системи державних закупівель «ProZorro».

Ознайомтеся із рекламою антикорупційної діяльності від ГО Transparency
International Ukraine https://ti-ukraine.
org/.
Що, на вашу думку, означають текс
тові слогани на рекламі?
Що ви вважаєте хабарем?
Чи чули ви щось про корупцію та хабарі у нашому суспільстві? Висловіть
свою думку щодо цього питання.

Модуль 1 			 Що таке корупція
Корупція ― негативне
суспільне явище, яке проявля
ється у злочинному використанні службовими особами,
громадськими і політичними
діячами їхніх прав і посадових
можливостей з метою особис
того збагачення.

Захист інтересів є усталеною практикою демократичної держави та невід’ємною частиною громадської та бізнес-діяльності. Але без наявності
належного законодавчого поля та відповідного контролю захист інтересів
може вийти за рамки закону та перетворитись на корупцію.
У більшості країн світу, в тому числі в Україні, такі дії є протизаконними,
на відміну, від адвокації чи навіть лобіювання.
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Корупція дозволяє посадовій особі отримати неправомірну (нечесну) вигоду від використання наданих їй службових повноважень та
можливостей.
У багатьох енциклопедіях та словниках визначення корупції надається як дослівний переклад з латинської «corruption» ― «корозія, роз’їдання,
руйнування».
Кожне із визначень від найпростішого до найскладнішого, означає, загалом, одне і те саме ― це, з одного боку, незаконні дії державної посадової
особи, яка приймає, випрошує або вимагає гроші чи інші винагороди від
громадян чи бізнесу, а з іншого, це дії громадян, які пропонують з власної
ініціативи таким посадовим особам винагороду з метою оминути закон та
отримати для себе перевагу або іншу особисту вигоду.
Найбільшим проявом корупції є хабарництво, коли чиновник за гроші
чи за якесь інше «заохочення» робить те, чого не має права робити, чи, навпаки, не робить того, що мусив би зробити відповідно до своїх посадових
обов’язків.

Аналізуємо
ситуацію

Як же можуть виглядати корупційні діяння?
Ось кілька прикладів таких дій, коли гроші (хабарі) чи інші «подяки-
подарунки» надаються:
 як компенсація у лікарнях чи університетах, де «дякують» лікарю або
викладачу, нерідко ставлячись до цього як до прояву людяності та «плати за його важку працю». Цей вид корупції хабарники виправдовують
як джерело компенсації низьких заробітних плат;
 як засіб уникнення відповідальності, коли громадяни самі порушили
закон і їх переслідують правоохоронні органи та суд;
 як засіб подолання бюрократичних перепон, коли хочеться прискорити
якусь процедуру, оскільки це дозволяє зберегти час та ефективно вирішити питання;
 як засіб отримання переваги при веденні свого бізнесу. Коли громадяни-
підприємці хочуть гарантовано отримати доступ до державних ресурсів, надаючи послуги, що оминають конкурсні процедури.
Паспорт «по знайомству»

Прочитайте історію, дайте відповідь на питання і виконайте завдання.
Громадянину Володимиру Нетребченко необхідно оформити потрібний
йому документ — закордонний паспорт для подорожі в іншу країну ― і це
можна зробити лише у сервісному центрі або відділенні Державної міграційної служби.
За законом, процедура має тривати не більше 20 робочих днів, але на
практиці вона затягується.
Громадянин В. Нетребченко вирішує заплатити знайомому державному
службовцю додаткову суму за прискорення оформлення документа.
Державний службовець бере кошти і громадянин В. Нетребченко невдовзі отримав необхідний документ.
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Чи помічаєте ви наявність таких проблем у вашому житті? Чи є у вашому колі спілкування люди, що постраждали від них?
Чи завжди хабар є гарантією вирішення проблеми?
Чи бачите ви зв’язок між описаною у тексті ситуацією та поширеністю
корупції в державі?
Чи готові ви повідомляти про вимагання неправомірної вигоди у правоохоронні органи або ЗМІ? Якщо ні, то чому?
Чи відчуваєте ви, що несете частку особистої відповідальності за
розв’язання цієї проблеми? Яка може бути ваша роль сьогодні і в дорослому житті?

Дискусія

Об’єднайтеся у групи, проаналізуйте наслідки можливих корупційних
дій і заповніть таблицю. (Під час цієї роботи приймаються без критики
будь-які пропозиції та пояснення!).
Наслідки рішення взяти участь
у корупційному діянні

Для суспільства

Для особи

Позитивні
Негативні

Складіть алгоритм дій для будь-якого громадянина України для уникнення корупційних дій.

Модуль 2 			 Чому корупція несе загрозу

Корупція воює
на боці ворога
Корупція відлякує
інвесторів
Корупція вбиває

Корупція зменшує
шанси на освіту

Корупція краде

Кожна людина хоче жити краще і сподівається на краще життя у своїй
країні.
Корупція ― це багатолике зло, яке приймає різноманітні форми та завдає шкоди скрізь і кожному. Чому вона позбавляє нас шансів на краще
життя?

через корупцію армія не отримує достатньо коштів, а люди, які змушені були
покинути власні будівлі на Сході України, не отримують належну допомогу

інвестиції, які могли б створити нові робочі місця не йдуть до країни, оскільки
не забезпечено рівних та прозорих умов для ведення бізнесу та не захищені
права власності
аварійні будівлі, які допущені до експлуатації завдяки хабарам, призводять
до загибелі людей;
нетверезі водії, що відкуповуються від відповідальності, вбивають людей
обдарована молодь обмежена у вступі до провідного ЗВО
(закладу вищої освіти);
хабарництво викладачів ЗВО при прийомі іспитів та курсових робіт за гроші
знижує якість підготовки фахівців
сплачені податки осідають в кишенях корупціонерів, а не спрямовуються
на розбудову важливих для громадян та їхніх дітей установ
(поліклінік, дитячих садків, шкіл) та надання якісних послуг населенню.

58

Тема 6.10. Як корупція позбавляє нас можливостей

Цікава інформація
Сінгапур без корупції
Сінгапур, невеличка країна у Південно-Східній Азії, за 20 років збільшила своє багатство у 15 разів. Що стало головною рушійною силою? Творець
цього «сінгапурського економічного дива» Лі Куан Ю був твердо переконаний, що це вдалося лише тому, що була переможена корупція. Він казав:
«Корупція здатна роз’їсти будь-яку систему, незалежно від філософії чи
ідеології, адекватності уряду чи географічного розташування».
На сьогодні Сінгапур традиційно входить до десятки найменш корумпованих у світі країн та є єдиною країною Азії, що демонструє подібну динаміку (дані Індексу сприйняття корупції Трансперенсі Інтернешнл станом
на 2017 рік). Такий результат є свідченням цілеспрямованості, відданості
та нульової толерантності до корупції в країні.
Корупція має ще більш значущі негативні наслідки для суспільства: хабар непомітно, а подекуди і виразно, розхитує суспільні норми поведінки
й моралі.
Громадянська реклама

Даючи хабарі та не повідомляючи
про випадки вимагання незаконних
платежів, ми заохочуємо тим самим
корупціонерів підтримувати існуючі
та створювати нові корупційні схеми

В Україні діє Закон «Про запобігання корупції», який містить усі необхідні норми для усунення подібних корупційних ризиків. Однак будь-який
закон, навіть найкращий, не забезпечить дотримання законності без активної громадянської позиції кожного з нас, яка виключить можливість
корупційних порушень.
Завдання щодо подолання корупції в Україні включені до усіх стратегічних документів ― як внутрішніх (Коаліційна угода між парламентськими
фракціями, Стратегії та річні програми дій Уряду), так і міжнародних (Угода
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та Порядок денний
її імплементації, Програма співробітництва з Міжнародним Валютним
Фондом тощо).
Суттєве зниження корупції є однією із ключових умов, за якими оцінюються перспективи інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС)
та отримання міжнародної фінансової допомоги, зокрема кредитування
від Міжнародного Валютного Фонду (МВФ). Виконання низки зобов’язань
в імплементації антикорупційної реформи вже зробило можливим лібералізацію візового режиму між Україною і ЄС та безвізові подорожі українців
до більшості країн Європи.
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Досліджуємо
та обговорюємо

Дискусія

Трагічні наслідки корупції
Корупція небезпечна не лише тим, що завдає економічної шкоди.
Подекуди корупційні діяння становлять безпосередню загрозу здоров’ю
або навіть життю людини. Розглянемо декілька прикладів і визначимо,
яку саме загрозу становлять описані нижче корупційні дії.
Підприємець платить службі пожежного контролю за фіктивний акт
протипожежної безпеки
Поліцейський, беручи хабара, відпускає порушника.
Лікар лікує лише тих хворих, які певним чином йому віддячились.

Громадянська ініціатива «Стоп корупції!»
Давати чи не давати хабара в ситуаціях, коли вам потрібно вирішити
певні проблеми або прискорити реалізацію власного інтересу ― це питання, яке стоїть перед кожним громадянином України.
Обговоріть у класі питання.
Чи може тільки законодавство і створення антикорупційних органів
змінити ситуацію з корупцією в Україні?
Як змінити ставлення до проявів корупції у населення країни?
Хто може краще допомогти у справі запобігання і протидії корупції?
Яку роль при цьому відіграють громадські організації, Антикорупційні
державні органи, медіа?

Цікава інформація
Міжнародні антикорупційні рейтинги та індекси
2017 року Україна посіла 131-ше місце з-поміж 176-ти країн у рейтингу
сприйняття корупції, визначеному компанією «Трансперенсі Інтернешнл»
(Transparency International). Це місце розділили з нею Росія, Казахстан, Іран
і Непал. Таке низьке місце є дуже незадовільним для України, яка обрала
для себе вектор європейської інтеграції, оскільки більшість країн ЄС посідають місця вгорі рейтингу.
Найменш корумпованими країнами «Трансперенсі Інтернешнл» називає Данію, Нову Зеландію, Фінляндію, Швецію, Норвегію, Сінгапур,
Нідерланди, Канаду й Німеччину.
Джерело: https://ua.censor.net.ua/n424781.
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Тема 6.10. Як корупція позбавляє нас можливостей

Модуль 3 			 Корупційні ризики та протидія корупції
Інформування та виховання ― передбачає потребу
зміни способу дій громадян
та бізнесу таким чином, щоб
корупція стала небезпечною
та морально неприйнятною.

Недоброчесність ― порушення або ж свідоме нехтування чиновників моральними та етичними нормами
поведінки.

Конфлікт інтересів ―
наявність суперечностей між
приватними інтересами і
повноваженнями, коли чиновник під впливом власного інтересу приймає по суті,
незаконне рішення.

Безконтрольність службовця ― відсутність належних механізмів оскарження та перевірки діяльності
чиновника.

Наявність
дискреційних повноважень службовця ― можливість чиновника
прийняти будь-яке рішення
на власний розсуд.

Превенція (попередження) ― запобігання корупційним правопорушенням.

Розслідування та санкції ― покарання тих, хто
вже
вчинив
корупційні
правопорушення.

Аналізуємо
та обговорюємо

Щоб рівень життя покращувався, треба протидіяти корупції.
Протидія корупції не зводиться лише до того, щоб «посадити хабарників». Це ціла система різноманітних законів та дій, які мають викорінити
корупцію як суспільне явище.
Для цього існує три основні напрями діяльності суспільства та держави:
превенція, санкції, інформування та виховання.
Тільки злагоджена та ефективна робота усіх цих трьох складових може
забезпечити реальний успіх в антикорупційної реформи.
Дуже важливо, щоб в країні діяли і застосовувалися закони, які максимально зменшують простір для корупційних дій та гарантують невідворотне покарання для корупціонерів.
Також мають ефективно виконувати свою роботу новостворені спеціалізовані антикорупційні інституції: Національне антикорупційне бюро
України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та
Національне агентство України із запобігання корупції (НАЗК).
Саме вони здійснюють контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, виявляють порушення та ініціюють притягнення корупціонерів до відповідальності.

На сьогодні в нашій державі, як і в більшості країн Європи, пріоритетне
значення має не боротьба з корупцією, а запобігання їй. Адже не допустити
порушення набагато важливіше, ніж думати потім, як виправити наслідки
чиїхось дій.
Для цього проводиться спеціальна процедура ― виявлення корупційних ризиків та їх усунення. Тобто треба зробити так, щоб корупція або не
мала сенсу або для неї просто не було місця в суспільстві.
При вчасному виявленні корупційних ризиків ми можемо попередити
порушення. Для цього, наприклад, проводяться антикорупційні навчання
чиновників або ж встановлюються для них спеціальні обмеження на отримання подарунків, або ж визначаються спеціальні алгоритми їхнього спілкування із громадянами, які звертається за послугою тощо.
Відвідайте сайт державних закупівель «ProZorro» та ознайомтеся із
принципом його роботи.

Проти корупції разом із «ProZorro»
Під час закупівель за бюджетні гроші дуже важливо забезпечити, щоб
купувалися якісні товари за справедливою ціною, щоб не було «відкатів»
та нераціонального витрачання бюджетних коштів.
Для цього в Україні створена система державних закупівель «ProZorro».
Це ― так званий аукціон «на зниження», де на публічні торги виставляється певний товар, послуга за стартовою ціною, а потім учасники на кожному кроці аукціону пропонують більш низьку ціну. Тобто ― ціна постійно
знижується. Торги тривають до того часу, доки не залишиться лише один
учасник, який запропонує найнижчу ціну.
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Прочитайте наведені історії про закупівлю жалюзі для школи і виконайте завдання.

Аналізуємо
та обговорюємо

Придбання жалюзі
У школі треба закупити нові жалюзі для актової зали. Під час підготовки тендерної пропозиції школа провела дослідження цін на цей товар.
Фірми називали суму від 55 до 60 тис. грн. Дружина завгоспа школи працює бухгалтером у компанії, що також подала пропозицію.
Після того, як директор школи недвозначно пояснив, що ніяких «відкатів» на закупівлі не буде, ціна пропозиції знизилася до 45 тис. грн.
Врешті-решт, після проведення тендеру жалюзі були закуплені за
32 тис. грн., тобто удвічі дешевше від початкової пропозиції.
Придбання звукового обладнання
Для того самого актового залу потрібно було придбати звукове обладнання. На перший запит компанія-продавець вказала ціну 96 тис. грн.
Після проведення торгів на «ProZorro» вартість обладнання та його
монтажу склала 62,5 тис. грн.
Обговоріть між собою такі питання.
Чому у наведених прикладах ціни на товар впали майже удвічі?
На які цілі можна використати зекономлені гроші?
Чи допомагає система «ProZorro» боротися з корупцією та економити
гроші платників податків? Як саме?
Що таке конфлікт інтересів? Наведіть приклади.

Проаналізуйте варіанти можливих корупційних дій при закупівлі та
їхні потенційні наслідки у групах методом мозкового штурму і заповніть матрицю наслідків.

Наслідки рішення взяти
участь у корупційному
діянні

Для директора /
посадової особи

Для школи

Для суспільства

Позитивні
Негативні

Застосуйте набуті знання і досвід
Складіть алгоритм дій для представника державного органу / установи / підприємства для забезпечення прозорого та ефективного процесу
закупівель за бюджетні кошти, без корупції?
Як громадяни, в тому числі школярі, можуть на це впливати, контролювати?
Складіть пам'ятку «Як уникнути корупційних дій».
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Розділ 6
Як започаткувати власну справу
Бізнес-план ― це документ, який містить систему
пов’язаних в часі та в просторі та узгоджених з метою
і ресурсами заходів і дій,
спрямованих на отримання
максимального
прибутку
внаслідок реалізації підприємницького проекту.

Головні засади майбутнього бізнесу закладаються у бізнес-план
Стандартний бізнес-план містить такі основні розділи
1. Резюме бізнес-плану, що підкреслює інвестиційну привабливість.
2. Аналіз ринку.
3. Основна ідея проекту та коротке бачення реалізації.
4. Детальний маркетинговий план.
5. Розроблений виробничий план.
6. Повний фінансовий план на 3–5 років.
7. Адміністративно-організаційний план.
8. Точний розрахунок рентабельності проекту.
9. Перелік ризиків і гарантій.
10. Список необхідної нормативної документації.
11. Додатки.
Шукаємо і обговорюємо підприємницьку ідею
Крок 1. Складіть в зошиті якомога більший перелік ваших умінь, захоплень, мрій відповідно до наведеної таблиці:

Я умію добре робити

Я цим захоплююсь

Я про це мрію

Крок 2. Виберіть той вид діяльності, що є в усіх трьох колонках таблиці.
І підкресліть його.
Крок 3. Поділіться з однокласниками вашими міркуваннями і оберіть
тих, хто має близькі уміння та уподобання.
Крок 4. Об’єднайтеся з однокласниками в групу і складіть перелік того,
що в обраній вами сфері діяльності ви можете:
— виробляти нове;
— перепродавати вже існуюче на ринку;
— надавати послуги.
Крок 5. Сформулюйте спільну бізнес-ідею.
Крок 6. Підготуйте відповіді на питання, що наведено в таблиці
«Алгоритм започаткування власної справи».
Крок 7. Підготуйте електронну презентацію і захистіть ваш спільний
проект бізнесу перед класом.
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«Створюємо бізнес-план власного підприємства»
Алгоритм започаткування власної справи
Етапи
започаткування
власної справи

Питання, на які
потрібно знайти
відповіді

Пояснення

Результат

Пошук
бізнес-ідеї

Що я вмію робити
добре?
Що мені подобається
робити?
Що потрібно іншим
людям?

Починати бізнес треба не тільки для
отримання прибутку, а й для саморозвитку.
Тому бізнес-ідеї потрібно вибирати в
тій сфері діяльності, що вам знайома та
подобається саме вам.
Другим етапом є пошук відповіді на
питання, чи потрібно це кому-небудь, крім
вас, і чи будуть люди купувати ваш товар
чи послугу.

Формулювання
бізнес-ідеї.
Який товар чи послугу
я пропонуватиму.

Перевірка
бізнес-ідеї

Хто мої потенційні
споживачі?
Які потреби
майбутніх споживачів
задовольнятиме мій
товар (послуга)?
Які аналогічні товари
(послуги) пропонують
конкуренти?
Чим ваш товар (послуга)
відрізнятиметься від
аналогів?

Неправильним є уявлення про те, що «Це
потрібно всім!».
Насправді вашими потенційними
покупцями буде лише незначна кількість
осіб, що шукають певних благ для себе.
Визначте цю групу осіб, хто вони: за віком,
статтю, соціальним статусом, професією,
національністю тощо.
Конкуренти вже щось аналогічне
продають. Яку особливість («родзинку»)
варто додати товару / послузі, щоб
відрізнятися від конкурентів?

Позиціонування
товару (послуги)
на ринку: визначення
особливості вашого
товару(послуги)
що відрізняє їх
від конкурентних
і дозволяє
споживачам
вирішувати їхні
власні проблеми.

Пошук ресурсів

Що потрібно для
початку?
Що з цього вже є в
наявності?
Що треба купити?
Скільки коштів
знадобиться для
початку?
Де можна знайти кошти
для початку?

Складіть перелік усього — від скріпки до
окремого приміщення, які знадобляться.
Визначте, що у вас вже є?
Поцікавтеся цінами на те, що доведеться
придбати.
Кошти можна позичити, виграти в конкурсі
бізнес-ідей, залучити кошти однодумців і
створити партнерство, отримати державну
підтримку.

План необхідних
ресурсів.
Обчислення суми
стартового капіталу.

Вибір ціни

Скільки коштуватиме
виробництво одиниці
товару (послуги)
Якою є ціни
конкурентів?

Метод «Собівартість +». Обчисліть
собівартість виробництва одиниці
продукції (послуги) і додайте суму
очікуваного прибутку. Порівняйте з
конкурентними та обґрунтуйте вибір ціни.

Ціна реалізації.

Пошук
каналів збуту

Як розповсюджувати
товар (послугу)?
Як і де рекламувати?

Споживачі мають знати, що ви з’явилися
на ринку з новими пропозиціями.
Ви можете скористатися наявними
торгівельними закладами або створити
власні. В будь-якому випадку варто
подумати про дешеву і влучну рекламу.

Вибір місця
продажу.
План рекламної
компанії.

Вибір
організаційноправової
форми бізнесу,
державна
реєстрація

Це буде одноосібне
володіння?
Партнерство?
Корпорація?
Які документи потрібні
для державної
реєстрації?

Ви можете самі управляти бізнесом
створивши ФОП — фізичну особу
підприємця або юридичну особу —
підприємство.
Можна залучити партнерів і створити:
Повне товариство, Товариство з
додатковою відповідальністю, Товариство
з обмеженою відповідальністю,
корпорацію — акціонерне товариство.

Установчі
документи.
Свідоцтво
про державну
реєстрацію.
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Як знайти роботу
Людина працездатного віку може виконувати будь-яку роботу, якщо
має необхідну професійну підготовку і відповідні навички.
Професійно-кваліфікаційна класифікація працівників

Професія ― вид зайнятості, діяльності, який потребує
відповідних знань, навичок.

Спеціальність — сукупність набутих шляхом
спеціальної підготовки та
досвіду роботи знань, умінь
і навиків, необхідних для виконання певного виду трудової діяльності в межах певної
професії.
Кваліфікація ― рівень
підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною
спеціальністю чи посадою,
що визначається розрядом,
класом чи іншими атестаційними категоріями.

Професія — вид зайнятості, діяльності,
який потребує відповідних знань, навичок

Лікар / лікарка
Вчитель / вчителька

Спеціальність — сукупність набутих
шляхом спеціальної підготовки та досвіду
роботи знань, умінь і навиків, необхідних
для виконання певного виду трудової
діяльності в межах певної професії.

Терапевт
Хірург
Вчитель англійської мови
Вчитель математики

Кваліфікація — рівень підготовленості,
майстерності, ступінь готовності
до виконання праці за визначеною
спеціальністю чи посадою, що визначається
розрядом, класом чи іншими атестаційними
категоріями.

Друга категорія
Перша категорія
Вища категорія

Ознайомтеся з роботою відомих сайтів із працевлаштування.
Проаналізуйте, працівників яких професій і спеціальностей шукають
роботодавці?
Яку оплату праці пропонують роботодавці, і який існує соціальний
пакет?
Виберіть одне оголошення і проаналізуйте, які вимоги роботодавця
до освіти, досвіду роботи кандидата? Які ще можуть бути додаткові
вимоги?
Які ще можуть бути джерела інформації про вакантні місця у вашому
населеному пункті?
Для представлення себе майбутньому роботодавцю кандидат має подати два документи: резюме і мотиваційний лист.
Кожен з цих документів має своє призначення.

Резюме — це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка
його складає для привернення уваги до себе майбутнього роботодавця.
Мотиваційний  лист — лист, що надсилається разом з резюме і представляє собою звернення кандидата на посаду до майбутнього роботодавця з обґрунтуванням, чому саме він підходить цій компанії.
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Відшукайте в Інтернеті приклади складання мотиваційних листів і резюме. Обміняйтеся здобутим досвідом із однокласниками.
Оберіть на сайті з працевлаштування оголошення про вакантну посаду
зі сфери, яку ви плануєте обрати своєю професією.
Уявіть, що через 5 років ви здобули необхідний фах. Складіть власне резюме і мотиваційний лист для обраного вами оголошення про вакантну
посаду.

Розділ 6. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Картка
підсумкового
оцінювання

Розділ 6
Розуміємо			 Оберіть правильні відповіді на тестові завдання
1. Виберіть найбільш точне закінчення твердження: «Економіка
як сфера життя існує задля…»
 А) виробництва матеріальних благ;
 Б) задоволення потреб людей і суспільства;
 В) використання природних ресурсів;
 Г) збереження навколишнього середовища.

2. Вкажіть головну проблему економіки:
 А) нерівномірність технологічного рівня виробництва в різних регіонах світу;
 Б) глобальні зміни природно-кліматичних умов господарювання;
 В) протиріччя між обмеженістю ресурсів та постійним зростанням
потреб;
 Г) військові конфлікти та терористичні загрози.

3. Вкажіть, як координуються дії учасників ринкових відносин і узгоджуються їхні інтереси в ринковій економіці:
 А) за допомогою жорсткого державного регулювання та контролю;
 Б) внаслідок примусу і погроз з боку більш сильного учасника
відносин;
 В) за допомогою силового тиску на одного з учасників обміну;
 Г) внаслідок укладання добровільних угод між учасниками.
4. Виберіть найбільш точне закінчення твердження «Державний
бюджет ― це…»
 А) фінансовий план доходів і видатків держави на певний календарний рік;
 Б) податки, що сплачують державі громадяни та підприємці;
 В) валютні резерви держави, що зберігаються в Національному
банку;
 Г) кошти для фінансування державних установ та підприємств.

5. Укажіть, вид доходу, який отримує в ринковій економіці найманий працівник/працівниця:
 А) прибуток;
 Б) гонорар;
 В) заробітна плата;
 Г) дивіденди.
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Картка підсумкового оцінювання

Профіль учня/учениці

Досліджуємо			 Складіть логічну схему щодо ролі, яку відіграють такі 		
		 економічні суб’єкти в ринковій економіці:
А) підприємці: Б) уряд; В) домогосподарства.
Цілі та інтереси

Підприємці — це

Значення для економіки

Діємо			 Напишіть коротке есе
Взявши за основу характер та особливості прояву одного чи декількох
перелічених ключових понять розділу (ліворуч), визначте тему та напишіть коротке есе (до 300 слів) опираючись на схему, що подана нижче.

 Ринкова економіка
 Споживач
 Бюджет

Назва (конкретна, влучна, цікава).

 Ресурси

 Домогосподарства

Актуальність. Чому ця проблема важлива?

 Податки

Теза. Що нам потрібно схвалити або ж спростувати?

 Кредит

 Бізнес-план

Суть. Аргументоване пояснення певного явища.

 Страхування
 Прибуток

Позиція. Особисте ставлення до обраної проблеми.

 Корупція

Висновок. Як з цим нам жити далі.

 Дохід

Профіль
учня / учениці

Самостійно визначте власні досягнення у ході вивчення розділу
«Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту»

Виклики
Які ми знайшли
відповіді?

Розуміння

Які запитання
ми ставили
у цьому розділі?
Чи змінило це
моє сприйняття
тематики розділу?

Ставлення

Наскільки добре
я опанував матеріал?

Досягнення

Де я це
зможу використати/
застосувати?

Майбутнє
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