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— керуючий регiональним управлінням ко1

мерцiйного банку «Приватбанк». 

Депутат Полтавської міської ради. 

Народився 18 серпня 1957 року в с. Орiлька

Лозiвського району Харкiвської областi в сiм’ї ро1

бітника.

Пiсля закiнчення Полтавської середньої школи

№ 19 навчався у Харкiвському полiтехнiчному

iнституті, де отримав квалiфiкацiю iнженера1

механiка, згодом закінчив економічний факультет

Українсько1фінського інституту менеджменту і

бізнесу за спеціальністю “Фінанси та банківська

справа”.

З 1980 року працював майстром, iнженером на

Полтавському заводi штучних алмазiв та алмаз1

ного iнструменту, тривалий час присвятив робо1

ті з молоддю: був секретарем комiтету комсомо1

лу заводу, першим секретарем Октябрського рай1

кому, а згодом Полтавського обкому комсомолу. В

1991 роцi обраний головою комiтету у справах мо1

лодi Полтавського облвиконкому, який із 1992 ро1

ку пiдпорядкований обласнiй державнiй

адмiнiстрацiї.

Із 1993 року працює в галузі економіки, спочат1

ку директором Полтавської філії комерційного

банку “Приватбанк”, а згодом керуючим його регі1

ональним управлінням.

Одружений. Дружина – Удовиченко Людми1

ла Павлiвна,  економiст Полтавського заводу

штучних алмазiв та алмазного інструменту. Ви1

ховують двох синiв.

ЗЗааппииттаанннняя: Вельмишановний Олександре Васи*
льовичу, цей випуск “Постметодики” присвячується
сучасному становищу, пробле*мам і майбутньому

ЛЮДИНА В РУСІ : Я знаю, про що говорю
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«ДОБРОБУТ  ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІЧЕНОСТІ»

ІІннттееррвв’’юю

ЛЛююддииннаа  вв  ррууссіі..

А. Джакометті. Скульптура.
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««ББааннккии  ——  ццее  ““ллааккммууссооввиийй

ппааппіірр””,,  яяккиийй  ааккууммууллююєє    вв

ссооббіі  ннееггааттииввнніі  ввппллииввии    

йй  ооддррааззуу  жж  ррееааггууєє  

ннаа  нниихх,,  ввииссттууппааююччии  ссввооєєрріі11

дднниимм  ““ммііррииллоомм  

ддооссккооннааллооссттіі””  ппооллііттииккии

ддеерржжааввии  вв  ццііллооммуу

іі  ффііннааннссооввооїї  ссииссттееммии  ззоо11

ккррееммаа»»..        
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періодичних видань. Я не відкрию чогось
нового, якщо скажу, що сьогодні справи у
банкірів ідуть далеко не так, як того хочеG
ться нам чи нашим зарубіжним колегам.
Однак ми рухаємось уперед і сподіваємоG
ся на краще.    

ЗЗааппииттаанннняя: Як відомо, ознакою
“людини в русі” є широта усвідомлен*
ня майбутнього, певне “перспективне
бачення”, націленість на “завтра”. Ни*
ні Ваша установа визнана і впливова в
Україні й за кордоном. Однак, попри
всю надійність, економічно*фінансова
криза загалом викликає цілком природ*
ну стурбованість. Тому, передусім, для
наших читачів було б цікаво дізнатись,
як ідуть зараз справи у ”Приватбанку”
і який ваш погляд на майбутнє? Що
очікує Вас та Ваших клієнтів в умовах
тотальної кризи? 

УУддооввииччееннккоо: “Приватбанк” за наслідG

ками діяльності 1997 року входить у п’яG

тірку кращих вітчизняних комерційних

банків,  а  станом  на кінець 1998 року поG

сідає перше місце в державі за розмірами

статутного фонду. Сьогодні

“Приватбанк” — розгалужена, багатоG

функціональна та стабільна фінансова сиG

стема, що має високу репутацію як у наG

шій державі, так і за її межами. Ми

постійно вдосконалюємо свою організаG

ційну структуру, перебуваємо в постійноG

му пошуку нових елементів фінансових

послуг, намагаємося найбільш повно заG

безпечити клієнтів необхідною підтримG

кою, що, звісно, сприяє їхньому успіху.

Не можна тут обійтись і без “заглядання

вперед”. Стратегічне бачення перспектив,

своєрідний “погляд у майбутнє” є неG

від’ємною частиною нашої економічноG

фінансової діяльності, оскільки відсутG

ність прогнозування робить неможливим

функціонування будьGякої економічної

структури. Сучасна світова економічна

система, завдяки значній актуалізації

грошових операцій та наростаючим проG

цесам інтеграції національних фінансових

систем, тісно взаємопов’язана в усіх своG

їх ланках, і будьGякий прорахунок чи неG

виправдана дія може викликати значний

резонанс у всьому економічному простоG

рі. Тому, незважаючи на всю складність,

а інколи й неможливість наперед прораG

хувати і змоделювати ті чи інші процеси,

ми повсякчас спрямовуємо свій погляд у

майбутнє. 

економічної освіти в Україні. Тому
рубрика «Людина в русі» не могла не
звернутися до Вас — людини, відомої в
Полтаві та за її межами, для котрої рух
уперед став справою власного життя і
котра «знає, що сказати» про державу,
про нас, освітян. І, звісно ж, про
економіку й економічну освіту, що, без
сумніву, зараз є найхарактернішими
«озна*ками руху» і де Ви цілком
справедливо вважаєтесь визнаним
фахівцем. Тому наше перше запитання
— «про наболіле». Як «почуває» себе
економіка держави в цілому і
банківська сфера, в якій Ви працюєте?

УУддооввииччееннккоо: Як усім  нам відомо, в
Україні на сьогодні офіційно зареG
єстровано 226 комерційних банків, але із
них фактично працюють лише 186.
Складна економічна ситуація, що склалася
у державі, криза неплатежів,
ненаповненість Державного бюджету,
недостатня інтенсивність процесу
формування законодавчої бази та інші
фактори, безперечно, не можуть не мати
руйнівного впливу на всі підприємницькі
сектори держави, і найгірше в цих умовах
доводиться банкам. Адже банки — це
“лакмусовий папір”, який акумулює в собі
негативні впливи й одразу ж реагує на
них, виступаючи своєрідним “мірилом доG
сконалості” політики держави в цілому та
фінансової системи зокрема. І якщо основG
на частина розрахунків між особами й підG
приємствами, що ведуть господарську діяG
льність, здійснюється через бартер, то що
можна говорити про стан банківських
установ, які є основним каталізатором фіG
нансової системи. Сучасна ситуація вимаG
гає від нас великої відповідальності, чіткої
логіки дій та оцінок, оскільки фондовий
ринок є основою і передумовою збалансоG
ваності ринкової економіки взагалі. БанG
ківська справа ускладнена ще й сучасною
тенденцією своєрідного самовільного пеG
реструктурування ринку, що полягає в пеG
реорієнтації його з процесу бартерноGгроG
шового обміну товарами та послугами на
сферу фінансових спекуляцій, що, звичайG
но, є недоліком сучасної економічної сисG
теми. Тому банкіри, зокрема керівники
банківських установ, перебувають в
ускладнених умовах, які потребують ретеG
льного аналізу і контролю не лише фінанG
сового сектора в цілому, але й глибокого
знання сутності операцій у середині банку.
Про все це постійно йдеться на сторінках

ЛЮДИНА В РУСІ : Я знаю, про що говорю



««ЗЗддааттннііссттьь  ммииссллииттии

іі  ппррооееккттууввааттии  ввааррііааттииввнніі

ммооддеелліі  ддіійй  

уу  ттіійй  ччии  іінншшіійй  ссииттууааццііїї

ннааггааллььнноо  ппооттррееббууєє  ккооммппллее11

ккссуу  ееккооннооммііччнниихх  ззннаанньь,,

ооссккііллььккии  ееккооннооммііччнниийй  ссввіітт

ппеерреессттааєє  ббууттии  ккооммаанндднноо11

ппііддппоорряяддккоовваанниимм  ууттввоорреенн11

нняямм,,  

ааллее  йй  ннаа  ддііюю  

““ннееззррииммооїї  ррууккии””  

ттаа  ххааооттииччннуу

ссппооннттааннннііссттьь  ееккооннооммііччнноо11

ггоо  ссееррееддооввиищщаа                                      ммии

ннее  ммоожжееммоо  ппооккллааддааттииссяя»»..  
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Зараз наша мета — перетворити

“Приватбанк” у найбільш надійний уніG

версальний банк України, який був би

зорієнтований на інтереси клієнтів та заG

ймав би провідне місце в наданні повного

спектра якісних банківських послуг в усіх

секторах фінансового ринку.  Ось чому

полтавське регіональне управління

“Приватбанку” вбачає своє призначення

в завоюванні й утриманні позицій лідера

у фінансовому просторі регіону, підтримG

ці та сприянні економічному розвитку

корпоративних і індивідуальних підприG

ємств, поліпшенні добробуту клієнтів на

основі взаємовигідної співпраці.  ВихоG

дячи з цих цілей, банк мислить свої персG

пективи в постійних модифікаціях традиG

ційних та пошуку й розвитку нових форм

діяльності на фінансовому ринку, і цей

пошук спрямований на модернізацію меG

тодів організації фондових операцій та

перетворення “Приватбанку” в універG

сальний високорозвинений банк західноG

го типу. Тобто плани й перспективи є, і є

бажання їх реалізовувати. Все інше залеG

жить від майбутнього, але й великою міG

рою від нас, оскільки майбутнє пускає

своє коріння в сучасності, проектується

та зароджується у своїй визначеності саG

ме тепер.   

ЗЗааппииттаанннняя: Вам доводиться співп*
рацювати з найрізноманітнішою клієн*
турою. Чи задовольняє Вас у цілому
економічна освіченість ваших клієнтів,
які, згідно з основним принципом Ва*
шої роботи, “дорожчі від золота”.

УУддооввииччееннккоо: Відповідаючи на це пиG

тання, хотілося б відмітити суттєву особG

ливість сучасних підприємців.  Це,

безумовно, позитивна тенденція до підвиG

щення їх економічної та фінансової обізG

наності. Наш банк співпрацює в основноG

му з підприємцями й працівниками фінанG

сових фірм, і можна з упевненістю сказаG

ти, що значна їх більшість справді клієнG

ти, які “дорожчі від золота”. І “дорожчі”

вони не чимось іншим, як своїм бажанням

діяти, вмінням знаходити незаповнені сегG

менти економічноGфінансової діяльності,

працювати самовіддано, а тому прибуткоG

во. Економічні знання і продуктивний

стиль мислення займають далеко не

останню позицію в їхніх активних пошуG

ках. Це свідчить про те, що динаміка

українського ринку входить у фазу відроG

дження ролі й значення наукових методів

аналізу промисловості, фінансів, торгівлі,

де економічна освіта має стати об’єктивG

ною основою поступу та самозростання.

Сьогодення говорить про те, що не лише

підприємець чи бізнесмен, а й кожна пеG

ресічна людина в недалекому майбутньоG

му не зможе поставити себе за межами

економічного поля, оскільки економічна

структура не є замкнутим від соціальної

культури світом. Якими б різноманітними

не були складові елементи людської приG

роди, всім їм властиве прагнення до добG

робуту і забезпеченості: в цьому полягає

“матеріальна природа” людини. Здатнісь

мислити й проектувати варіативні моделі

дій у тій чи іншій ситуації нагально потреG

бує комплексу економічних знань, оскільG

ки економічний світ перестає бути команG

дноGпідпорядкованим утворенням, але й

на дію “незримої руки” та хаотичну спонG

танність економічного середовища ми не

можемо покладатися. Наші клієнти це

відчувають, і тому з ними цікаво мати

справу, бо вони справді економічно грамоG

тні; їх нетрадиційні підходи та нестандартG

ні рішення у галузі фінансових операцій

змушують і нас, співробітників банку,

весь час працювати над собою, вдосконаG

люватися, підносити свій професійний ріG

вень на більш високі позиції.   

ЗЗааппииттаанннняя: А як щодо кваліфікації
службовців “Приватбанку”, чи повніс*
тю задоволені Ви їхньою освітою, під*
готовкою і рівнем професійної майстер*
ності в роботі?  

УУддооввииччееннккоо: Сьогодні, коли йде стаG
новлення фінансової системи держави та
формується законодавчоGнормативна баG
за, неграмотний у фінансових справах
працівник чи то банку, чи іншого економіG
чного суб’єкта — це, можна сказати,
“внутрішній ворог”. Від економічної освіG
ченості працівника залежить добробут фіG
рми, її колективу та партнерів і, взагалі,
подальше існування справи. Причому
освіта має бути не відірваноGабстрактною,
а безпосередньо орієнтованою на широG
кий спектр економічних умінь і навичок та
на об’ємну й всеохоплюючу панораму
найрізноманітніших типів фінансової діяG
льності. Сучасний бізнес і банківська
справа потребує фахівців не прагматично
спрямованих та самодостатньо замкнутих
у своїй сфері діяльності, а, навпаки, людей
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при бажанні та відповідних умовах, навчаG

ючись у школі чи гімназії, молода людина

може отримати знання, що відповідали б

вимогам сучасного рівня економічної освіG

ченості. Проте не завжди так. Дається

взнаки нестача викладачів, які б мали неG

обхідні навички підготовки наших дітей за

новітніми методиками та навчали їх самоG

стійного мислення, аналізу стану справ,

уміння приймати нестандартні рішення тоG

що. Недостатньою є у наших навчальних

закладах і матеріальна база. Сьогодні

більшість навіть невеликих за обсягами

обігу комерційних структур мають сучасну

комп’ютерну техніку, засоби транспорту

та зв’язку, чого не може собі за браком

коштів дозволити середній навчальний заG

клад. Через цю причину освітні заклади не

мають можливості придбати навчальні поG

сібники, унаочнення, демонстраційний маG

теріал, відеоG й аудіопродукцію. А хотілоG

ся б, щоб наша шкільна економічна освіта

давала молодій людині той комплекс екоG

номічних знань, який би допомагав у майG

бутньому визначити свою подальшу долю,

формував нестандартний менталітет і заціG

кавлене активне ставлення до життя,

навчав її творчо працювати у сфері бізнеG

су, відкривав нахили й здібності до комерG

ційної діяльності, тобто виховував свідому

українську інтелігенцію. 

Шкільна економічна освіта, як і вся

освіта в цілому, має позбавитись догматиG

зму, вона має бути креативною, особистісG

но спрямованою, грунтуватися на засадах

ділового співробітництва, які зараз є засаG

дами будьGякої фінансової діяльності. Для

цього необхідним є певне як внутрішнє,

так і зовнішнє переструктурування освітG

нього осередку, відхід від меркантилізму,

який ще яскраво проявляється на тлі сучаG

сного шкільництва, надання школам більG

шої економічної та духовної свободи, зміна

стратегічних орієнтирів із тоталітарного

“науковчення” на індивідуальний вимір

окремої людської персони. Ми повинні виG

ховувати людину не лише економічно комG

петентну, але й з розвиненим

“планетарним” мисленням і світоглядом.

Можна з упевненістю сказати, що ми стоG

їмо на порозі нової економічної ери, де осG

новне значення матимуть не індивідуалістG

ський хист та егоїстичне вміння

“прокручувати” фінансові операції, а  проG

з широким панорамним і перспективним
баченням, відкритим соціальному, поліG
тичному й загалом культурному ареалу
сьогодення держави.   Тому
“Приватбанк” має свою чітку кадрову поG
літику. 

Відомо, що кадрова картотека людей,
котрі бажали б працювати у
“Приватбанку”, зараз нараховує тільки у
Полтаві до тисячі молодих, енергійних люG
дей, основна частина з яких має економічG
ну освіту. Ясно, що молода людина, котра
тількиGно “відучилась”, не має тих знань
та навичок, які належить мати кваліфікоG
ваному банківському працівникові. Але
серед тих молодих економістів, що прихоG
дять до нас із натхненням і бажанням праG
цювати, спостерігається цікаве й, безумовG
но, втішаюче явище. Сучасна молодь готоG
ва освоювати нові напрями економічного
мистецтва, опановувати нові функції та
операції значно швидше й досконаліше,
ніж уже “досвідчені” працівники з навичG
ками “соціалістичного минулого”. Тому
дорога для здібної молоді у нас відкрита і
більшість наших працівників — це молоді
чоловіки, які з великим задоволенням та
натхненням оволодівають сучасними банG
ківськими спеціальностями й технологіяG
ми. Вони можуть легко “вживатися” в суG
часний економічний простір, мають почутG
тя корпоративності, відчувають “лікоть”
товариша, вболівають за успіхи колективу,
живуть його проблемами.  На цих людей
можна покластися, з ними можна працюG
вати. 

ЗЗааппииттаанннняя: Отже, Ви вважаєте, що

в умовах сьогодення людина з грунтов*

ною економічною освітою має широке

поле можливостей самореалізації і, мо*

жливо, саме цим пояснюється популяр*

ність та престиж економічної освіти в

Україні. Якою, на Ваш погляд, має бути

шкільна економічна освіта? 

УУддооввииччееннккоо: Спілкуючись із людьми,

які приходять до нас на роботу, часто буG

ваючи в навчальних закладах та й узагалі

не будучи осторонь суспільного життя,

вже як депутат міськради, я добре знаю,

що економічна освіта, як і вся освіта на

сьогодні, переживає не кращі часи. ДерG

жавна освіта за нестатку коштів ледве звоG

дить кінці з кінцями, а платна — ще часто

не дає молодим людям того, за що бере

гроші. Приклади із життя свідчать, що
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««ССууччаассннаа  ммооллооддьь  ггооттоовваа

ооссввооююввааттии  ннооввіі  ннааппрряяммии

ееккооннооммііччннооггоо  

ммииссттееццттвваа,,  ооппааннооввууввааттии

ннооввіі  ффууннккццііїї    ттаа  ооппееррааццііїї

ззннааччнноо  шшввииддшшее  йй  ддооссккооннаа11

лліішшее,,  ннііжж  уужжее  ““ддооссввііддччеенніі””

ппррааццііввннииккии  зз  ннааввииччккааммии

““ссооццііааллііссттииччннооггоо  ммииннууллоо11

ггоо»»..    



««ХХооттііллооссяя  бб,,  щщообб  ннаашшаа

шшккііллььннаа  ееккооннооммііччннаа

ооссввііттаа  ддааввааллаа  ммооллооддіійй  ллюю11

ддиинніі  ттоойй  ккооммппллеекксс  ееккоонноо11

ммііччнниихх  ззннаанньь,,  яяккиийй  ббии  ддоо11

ппооммааггаавв  

уу  ммааййббууттннььооммуу  

ввииззннааччииттии  ссввооюю  

ппооддааллььшшуу  ддооллюю,,  

ффооррммуувваавв  ннеессттааннддааррттнниийй

ммееннттааллііттеетт  

іі  ззааццііккааввллееннее  ааккттииввннее

ссттааввллеенннняя  ддоо  жжииттттяя,,

ннааввччаавв  їїїї  ттввооррччоо

ппррааццююввааттии  уу  ссффеерріі

ббііззннеессуу,,  ввііддккрриивваавв  ннааххииллии

йй  ззддііббннооссттіі  

ддоо  ккооммееррццііййннооїї  

ддііяяллььннооссттіі,,  ттооббттоо  

ввииххооввуувваавв  ссввііддооммуу  

ууккррааїїннссььккуу  ііннттееллііггееннццііюю»»..

ектування своєї діяльності на тло держави,

нації або й усього світу. Тотальні фінансоG

ві спекуляції, які переважають зараз, часті

випадки побічних махінацій усередині банG

ківських установ, які проводяться найчасG

тіше молодими, добре підготовленими спеG

ціалістами, свідчать про те, що нам треба

не лише давати економічну освіту, але й

формувати економічну культуру. Та інакG

ше і бути не може, оскільки діяльність таG

кого роду людей рано чи пізно приведе до

краху всієї економічної будови. ОсновниG

ми засадами взаємин мають бути довіра,

партнерство й обов’язок.

На  мою думку, необхідно, щоб підG

приємці, економісти, бізнесмени, банкіри

були частішими гостями у середніх

навчальних закладах, ділились би своїм

підприємницьким досвідом, спонукали діG

тей творчо підходити до оцінки реальності

сьогодення і свого майбутнього життя.

Економічний сектор не повинен бути уніG

фікованою системою, яка б виключала підG

приємця чи банкіра з реального світу, а

має інтенсивно залучатися в соціокультурG

ний простір. Тоді і самі бізнесмени змогли

б розширити свій кругозір, побачити та

відчути біди й негаразди нашої шкільної

освіти, надати відчутну матеріальну допоG

могу, підтримати економічну освіту нашої

молоді. Це, безумовно, б сприяло реалізаG

ції багатющого економічного, науковоGтехG

нічного та інтелектуального потенціалу наG

шої держави. 

ЗЗааппииттаанннняя : Яку підтримку надає

Ваша установа освітньо*виховним за*

кладам регіону? Чи берете ви участь у

доброчинності? 

УУддооввииччееннккоо: “Приватбанк” постійно

займається благодійництвом, бо в цьому,

власне, і є запорука гуманізму, честі й гідG

ності підприємця, фінансиста чи комерційG

ної установи. Справжній фінансист чи бізG

несмен — це не особа, що займається маG

хінаціями купівлі та перепродажу, це не

“спекулянт”, адже бізнесменом чи фінанG

систом має право називатись той, хто своїG

ми руками створює добробут собі, державі

і кожній окремій людині, причому саме воG

на, як зосередження напрямів благодійниG

цьких акцій, має бути на першому плані та

витіснити собою безадресне “абстрактне”

благодійництво. Фінансисти й установи

діють у тому економічноGсоціальному сеG

редовищі, яке створюють власними рукаG

ми, тому це “оточення”, “силове поле”,

“економічний фон” відіграють чи ненайваG

жливішу роль у забезпеченні умов процвіG

тання і розвитку. На жаль, у нашій дерG

жаві, незважаючи на високе оподаткуванG

ня, поки що немає чіткого механізму соціG

ального захисту і підтримки людей, як в

інших країнах, де левова частка податків

іде на соціальні витрати. А такий захист

потрібний, оскільки в сучасній економічній

системі найменший прорахунок може приG

звести до обвалу в межах широкого еконоG

мічного регіону за “принципом  доміно”, і

постраждають перш за все окремі, конкреG

тні люди.  

Серед тих, кому ми надаємо відчутну

матеріальну допомогу, — школиGінтернаG

ти, вищі навчальні заклади, інші освітні

установи. Крім того, працівники банку веG

дуть велику просвітницьку роботу серед

молоді, що навчається в освітніх закладах

міста й області. Я особисто і наші відповіG

дальні працівники — часті гості шкілGгімG

назій, коледжів, кооперативного інституту,

сільськогосподарського інституту та техніG

чного університету. Ми приймаємо гостей

цих установ у себе в банку, де проводимо

бесіди, виїзні практичні заняття, екскурсії.

Майбутні економісти зустрічаються із

працівниками різних відділів банку, знайоG

мляться з його організаційною структуG

рою, проникаються тим почуттям відповіG

дальності, значимості кожного й атмосфеG

рою особистісної поваги, які панують у наG

шій установі. На мій погляд, у таких візиG

тах і зустрічах полягає об’єднуючий почаG

ток конструктивного діалогу між освітянаG

ми й бізнесменами області. 

ЗЗааппииттаанннняя : Чи бажали б Ви, щоб
Ваші діти або внуки здобули економічну
освіту, навіть коли вони оберуть у май*
бутньому неекономічну професію?

УУддооввииччееннккоо: Я вважаю, що людина

повинна обирати свій життєвий шлях сама.

Хоча в умовах сьогодення зробити це без

допомоги батьків буває досить нелегко.

Особисто не підтримую тих, хто будьG

якою ціною намагається спрямувати своїх

дітей шляхом батьків. Кожна людина має

свою власну долю і власний “шлях широG

6

ЛЮДИНА В РУСІ : Я знаю, про що говорю



««ООссввііттаа  ммааєє  ббууттии

ннее  ввііддііррвваанноо  ——

ааббссттррааккттннооюю,,  

аа  ббееззппооссееррееддннььоо

оорріієєннттооввааннооюю  ннаа  шшииррооккиийй
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ппіівв  ффііннааннссооввооїї  ддііяяллььнноосс11

ттіі»»..                

лення країни, але відсутність знань екоG

номічної теорії та практичних навичок

дій у ринкових умовах спричиняють соG

ціальну нерiвнiсть, що, в свою чергу,

викликає у деякої частини людей неприG

язнь до системи ринкових відносин.

Як запевняють наші радiо, телебачення

i газети, економічна криза в країні продовG

жується. Не треба бути надзвичайно мудG

рим, щоб зрозуміти: криза кризою, а жити

все ж потрiбно. Всі ми відчуваємо наблиG

ження великих змін. Так, підвищуються

ціни на товари, яких наша промисловість

випускає все  менше, зменшується  кільG

кість  робочих місць, люди  втрачають не

тільки віру, але й просто орієнтацію в

житті. Ральф Даррендорф, вiдомий захіG

дний учений, називав такий період у

життi народу "долиною скорботи". ПроG

довжується це, як правило, років десять

— стільки треба часу, щоб змінились меG

тоди ведення господарства i психологія

нації. Треба змінювати ставлення до роG

боти, грошей, товарів та цін, учитися заG

робляти, а не отримувати, рахувати i виG

трачати гроші.

На  перший погляд наше життя визнаG

чається рівнем доходів, але якщо подивиG

тися глибше, то виявляється, що, які наші

претензії, якi взяті нами стандарти життя,

— такий i рівень наших доходiв. Один неG

багато бажає i мало чого досягає, інший

бажає більшого i досягає бiльшого. У "боG

мжа" один стандарт, у вченого — другий,

у бізнесмена — третій. Різноманітність

соціальних верств — не біда, важливе інG

ше: забезпечити  людині можливість, якG

що вона цього бажає, перейти з однієї

верстви  до іншої. Тому кожна людина поG

винна ставити перед собою питання (i відG

повідати на нього): "Як я хочу жити i на

що претендую?"

Існує таблиця претензiй i стандартів

життя:

1111йй  ррiiввеенньь  ——  ррiiввеенньь  ""ббооммжжаа"". Ця люG

дина не має  постійного  місця проживанG

ня, постiйного супутника життя. Діти — в

минулому, або їх зовсім немає. Потреби

— мінімальні: його "завтра" — це "сьогоG

дні". Рівень елементарних почуттiв, знань,

умiнь, бажань — напівтваринний... Усе це

його задовольняє.

кий”, на якому лиш їй одній призначено

втілити свої духовні й інтелектуальні прагG

нення. Тому дотримуюсь думки, що, хоча

без розумної батьківської поради у виборі

такого життєво важливого кроку, як майG

бутня професія, нашим дітям не обійтись,

основне все ж таки — їхні власні наміри

та вподобання. Вибір шляху  є вибором

долі, й від цього великою мірою залежить

щастя. Між долею, щастям і правом вибоG

ру глибокий внутрішній зв’язок. Кожна

людина володіє цією свободою, іманентно

притаманною їй як щось укорінене в самій

структурі індивідуального буття. І цього

ніхто не має права відібрати, оскільки виG

знання свободи думки й вибору — важлиG

вий аспект соціального, духовного та кульG

турного прогресу держави і суспільства.

Тому свобода й примус — речі не співмірG

ні, і поважати в дитині її право вибору

— це, на мій погляд, головне для батьG

ків.    

ЗЗааппииттаанннняя : Якими б Ви хотіли

бачити себе і своїх дітей у недалекому

XXI столітті і що б Ви хотіли поба*

жати редакції та нашим читачам?

УУддооввииччееннккоо: З приводу майбутнього

не буду багатослівним.  Життя — справа

надто серйозна. Воно постійно вносить коG

рективи у буттєвий шлях кожної людини.

Ще не так давно я зовсім не був фінансисG

том, але життя склалося таким чином, що

довелось освоювати й цю сферу людської

діяльності. Тому, передусім, треба робити

майбутнє своїми руками тут  і тепер, а не

загадувати на майбутнє, бо це — заняття

складне, хитке та часом безплідне. 

Своїх дітей бачу перш за все справжG

німи громадянами України, які б самовідG

дано працювали на благо держави і мали

гідний їх достаток.Читачам Вашого журG

налу хотілося б побажати здоров’я, доброG

буту особистого і багатої держави, миру та

злагоди у домі й сім’ї, почуття радості від

досягнутих успіхів.  

РРооззммооввуу  ввіівв  СС..  ККллееппккоо      

Діловий світ сьогодення вимагає від

людей уміння приймати економічні рішенG

ня та відповідальності за впровадження їх

у життя перед собою, своєю сім'єю й сусG

пільством. Ринок i ринкові відносини

охоплюють усе більшу кількість насеG
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К числу задач, относящихся к разряG

ду стратегических с точки зрения развиG

тия общества, без сомнения, следует отG

нести формирование эффективной сисG

темы экономического образования молоG

дежи.

Современный этап развития УкраиG

ны, становление рыночной экономики

объективно требуют соответствующей

экономической культуры, новых эконоG

мических знаний. Специфика среды,

связанная с трансформацией экономичеG

ских отношений внутри нашего общестG

ва, усиление процессов интеграции и инG

тернационализации в мировой экономиG

ке в целом, гармонической частью котоG

рой становится Украина, требует особых

качеств от личности, действующей в ней.

Прежняя система образования (при

многих ее неоспоримых достоинствах)

была сориентирована на подготовку кваG

лифицированного исполнителя, способG

ного на определенную инициативу, но в

строгих рамках уже поставленных задач,

не подлежащих обсуждению и пересмотG

ру. Вообще жизнь среднего гражданина

была в известной степени предсказуема

с момента, когда после завершения шкоG

льного образования он выбирал сферу

дальнейшей профессиональной ориентаG

ции и — в большинстве случаев — сооG

тветствующее учебное заведение (госуG

дарственное, бесплатное), после котороG

го его "распределяли" в соответствии с

потребностями советской экономики. А

далее — гарантированная работа вплоть

до выхода на пенсию, совершенно опреG

деленная зарплата в соответствии с уроG

внем образования и вполне прогнозируеG

мые возможности дальнейшего професG

сионального роста.

Сегодня условия совсем иные: общеG
ство все время ставит человека в ситуаG

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

цию выбора. Помимо потребительского
выбора, с которым каждый из нас сталG
кивается повседневно, решая, какие тоG
вары и услуги приобрести, у кого и по
какой цене, мы выбираем и среди уже
разнообразных возможностей получения
профессионального образования; мы
ищем подходящее место работы (а моG
жет быть, и не одно), принимая во вниG
мание наличие различных типов фирм,
где условия труда и оплаты существенно
различаются: ктоGто из нас пытается заG
няться предпринимательской деятельG
ностью, организовать единоличную фиG
рму или партнерство, стать собственниG
ком.

От обладания соответствующей инG
формацией, способности правильно осG
мыслить ее, умения видеть взаимосвязи
и взаимозависимости между различныG
ми явлениями экономической жизни во
многом зависит, насколько успешной
будет всеGсторонняя деятельность члеG
нов нашего общества. Где же такие знаG
ния могут быть получены?

Один из центральных секторов целоG
стной системы экономического образоG
вания — образование профессиональG
ное. Существенные изменения в нем за
последние несколько лет были вызваны
появлением потребности в подготовленG
ных специалистах по целому ряду новых
престижных профессий в области эконоG
мики и менеджмента. К наиболее зриG
мым результатам в этой связи могут
быть отнесены:

— качественная реорганизация госуG
дарственной системы высшего и средG
него специального экономического обраG
зования;

— появление экономических фаG
культетов в институтах и университетах,
для которых ранее это считалось нетиG
пичным;

ШКОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ         В
УКРАИНЕ

ЕЕ..ВВ..  РРеешшееттнняякк
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— возникновение частных высших учебных заведеG

ний экономического профиля;

— развитие системы второго высшего эконоG

мического образования (на коммерческой осноG

ве);

— функционирование многочисленных курсов пеG

реподготовки по экономическим специальностям (разG

ной степени сложности, охвата и длительности);

— проведение специализированных тренингов по

отдельным отраслям экономических знаний (в том чисG

ле с целью получения лицензий на осуществление некоG

торых видов экономической деятельности);

— организация семинаров по отдельным экономиG

ческим проблемам.

Следует подчеркнуть также, что преподавание экоG

номических дисциплин является обязательным атрибуG

том учебных планов подготовки абсолютно всех специG

алистов в системе высшего и среднего специального

образования. При условии обеспечения соответствуюG

щего качества преподавания указанных дисциплин моG

жно порадоваться за ту часть молодежи, которая проG

должает свое образование после школы. Однако реG

шает ли это проблему в том виде, в котором она была

сформулирована выше, для всех граждан Украины?

Экономические знания в условиях рыночной эконоG

мики должны быть необходимым элементом общей

культуры каждого человека. И основным институтом,

способным эффективно решать эту задачу, является

школа. Именно школьное образование призвано взять

на себя, наряду с ранее присущими ему функциями, и

формирование у обучаемых основ экономического мыG

шления.

В США, где проблема значимости экономического

образования была серьезно поставлена уже несколько

десятилетий назад на государственном уровне, было

проведено специальное исследование, изучающее возG

действие экономического образования на последующее

жизненное развитие человека. Результаты показали,

что его позиции относительно других дисциплин чрезG

вычайно высоки и лишь единственный предмет имеет

большее значение — математика.

Почему же столь ценны эти знания, приобретаемые

благодаря экономическому образованию? Причина —

в повседневной необходимости их использования. СфеG

ры их применения — ведение семейного хозяйства,

бюджета семьи, принятие решений о сбережениях и инG

вестициях, распоряжение собственностью, работа по

найму, занятие собственным бизнесом, грамотное повеG

дение и культура во взаимоотношениях с другими учасG

тниками экономической деятельности, включая госуG

дарство, осознанное выполнение гражданских функG

ций. Помимо этого, заложенный в школе фундамент

экономических знаний в зависимости от личного выбоG

ра каждого может быть в дальнейшем базой самообраG

зования в экономической сфере или специализированG

ного профессионального образования.

Нельзя забывать и еще об одной важной функции

современного школьного образования. Назначение

школы — не только дать фундаментальные знания по

основам наук, не только воспитать сознательного гражG

данина, способного принести пользу для общества в

целом. Образование должно выполнять и функцию соG

циальной защиты, которая становится особенно важG

ной на переходных этапах, связанных со сменой приG

оритетов, изменением традиций и установок, что совG

сем не просто. Изменяющаяся среда вызывает необхоG

димость умения адаптироваться, и в этой связи эконоG

мические знания позволяют облегчить поиск подходяG

щего места для себя в экономической системе.

Итак, именно школа призвана стать центром форG

мирования экономической культуры и экономического

образа мышления членов нашего общества. В этой свяG

зи закономерно попытаться оценить, а насколько же

современная школа готова к этому, какой опыт уже наG

коплен, что мешает и что предстоит сделать.

Начнем с нынешнего состояния школьного эконоG

мического образования в Украине. Прежде всего отмеG

тим, что последние несколько лет экономика как предG

мет имеет статус школьного компонента, а не обязатеG

льной дисциплины, что на наш взгляд, очень здраво.

На первом этапе это призвано сыграть особую роль,

позволяя гибко, в зависимости от ситуации: наличия

кадров, степени их готовности, заинтересованности

школьников и их родителей, региональных потребносG

тей — постепенно вводить преподавание экономики в

отдельных классах, в том числе факультатива. ОсобенG

но ощутимо процесс начал развиваться в 1995G1996

учебном году и, несомненно, имел бы успешное продоG

лжение, если бы этому не препятствовал ряд факторов.

Несмотря на существующий интерес к школьному

экономическому образованию, дать точную количестG

венную характеристику этому процессу достаточно

сложно. По имеющимся у нас данным, степень распроG

странения его в различных областях очень неравномерG

на. В 1997G1998 учебном году в трех областях

Украины экономика преподавалась в не менее чем

каждой пятой школе (Львовская, Тернопольская,

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
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дежи к жизни и деятельности в условиях рынка" (ХаG

рьков, ноябрь 1996 г.), «Экономическое образование:

новые подходы к содержанию и методике обучения в

условиях рыночных преобразований» (Харьков,

декабрь, 1997 г.), "Проблемы экономического образоG

вания" (Киев, декабрь 1996 г.). Вопросы преподаваG

ния экономики обсуждались на секционном заседании

Всеукраинской научноGпрактической конференции

(Киев, май 1997 г.), на заседаниях "круглого стола" во

время проведения Всеукраинской олимпиады по

экономике, собравшей школьников  и  преподавателей

из всех областей Украины и Республики Крым (Киев,

март 1998 г.).

К несомненно позитивным явлениям следует отнесG

ти и начавшуюся подготовку учителей по специальносG

ти "Экономика" в педагогических вузах нашей страны.

Особенно большой опыт накоплен в Киеве, Харькове,

Дрогобыче. Начиная с этого года, выпускники вузов

придут в школы Украины настоящими специалистами.

Уже сегодня часть из них работает по специальности.

Думается, что это — мощный потенциал повышения

качества школьного экономического образования. НеG

которые институты переподготовки учителей включают

в свои программы и курсы по основам экономической

теории, помогая в освоении этой новой для учителей

дисциплины. Однако исследование, проведенное в

США показало, что требуется минимум 120G150 часов

для подготовки учителей с тем, чтобы это реально отG

разилось на результатах формирования экономического

мышления студентов.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает

опыт возникновения новых элементов в инфраструктуG

ре экономического образования в нашей стране, играюG

щих  заметную роль в деле повышения уровня преподаG

вания экономики в школах многих областей Украины.

Речь идет о региональных центрах экономического обG

разования, уже созданных в ряде городов — ХарькоG

ве, Львове, Киеве, Одессе, Днепропетровске,

Симферополе. История развития такого рода центров

тесно связана с деятельностью известной американской

организации — Национального совета по экономичесG

кому образованию (НСЭО), которая начала осущестG

влять свою деятельность в нашей стране с 1992 года.

Миссия этой организации, созданной почти полвека

назад, — увеличение объема и повышение качества

преподавания экономики в школах посредством оказаG

ния помощи школьным учителям в глубоком усвоении

содержания и методики преподавания экономики.

Формами достижения этой цели являются издание инG

структивных материалов для учителей, разработка учеG

бных программ и планов уроков, оценка результатов

Хмельницкая), в дополнение к этому еще в шести

областях экономические знания были доступны

школьникам не менее чем десяти процентов школ

(ИваноGФранковская, Ровненская, Запорожская,

Харьковская, Херсонская, г. Киев). 

Опыт преподавания экономики тоже неодинаковый

— от одного года до четырёхGпяти. Охват классов по

возрастному признаку разный, как правило — это

старшеклассники, преимущественно 9G11 классы, в неG

которых случаях преподавание начинается с 6G7 класG

сов, в исключительных — с первого. Интересный опыт

обучения, начиная с первого класса, имеют такие шкоG

лы, как Дергачевская средняя школа № 2 (ХарьковсG

кая область), школа Народной украинской академии

(г.Харьков), авторская школа № 37        (г.

Полтава), школаGсад УкраинскоGфинского института

менеджмента и бизнеса.

Чаще преподавание экономики встречается в лицеG

ях и гимназиях. Это отражает их более быструю реакG

цию на существующий спрос на экономические знания,

популярность этих предметов у обучаемых и их родитеG

лей, а нередко и более благоприятные по сравнению с

обычными школами финансовые возможности (наприG

мер, частичное платное обучение). При этом для чтеG

ния указанных выше дисциплин чаще всего приглашаG

ются преподаватели вузов — кандидаты экономичесG

ких наук, доценты. Причина не только в желании адG

министрации повысить престиж своего учебного завеG

дения, но и просто отсутствие подготовленных соответG

ствующим образом школьных учителей. Особый вопG

рос — специализированные бизнесGлицеи и экономиG

ческие гимназии, где набор дисциплин часто похож на

учебные планы подготовки специалистов в вузах. ХоG

рошо это или плохо? Однозначно ответить сложно,

проблема эта непростая, требующая отдельного разгоG

вора, но речь сейчас не об этом, а о доступности эконоG

мических знаний для каждого учащегося.

Итак, определенный опыт в деле преподавания экоG

номики в школах Украины уже накоплен. Создан цеG

лый ряд программ обучения, часть из которых были

опубликованы и рекомендованы Министерством обраG

зования. Подготовлен ряд учебников и учебных посоG

бий для школьного уровня. Конечно, они еще далеки от

идеала, но это в любом случае значительный шаг впеG

ред. Нашлось место для экономики и в специальном

издании для учителей "География и основы экономики

в школе". За последние два года были проведены

несколько конференций, специально посвященных проG

блемам формирования экономического мышления шкоG

льников,  — "Школа и подготовка ученической молоG
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экономического образования, проведение семинаровG

тренингов. Именно после проведения серии такого рода

семинаров в Харькове в 1992G1994 гг. сложилась иниG

циативная группа вузовских преподавателей, силами

которой оказалось возможным осуществление серии

семинаров по экономике для школьных учителей в 10

городах Украины, а затем и создание первого в стране

экономического образования. Через систему экономиG

ческих семинаров, проводимых по методике НациоG

нального совета по экономическому образованию

(США), по материалам, адаптированным нашими треG

нерами к условиям Украины, прошло в общей сложносG

ти более 1200 школьных учителей из большей части

страны. Среди тех, кто преподает сегодня экономику в

школах Украины, большая часть слушателей этих сеG

минаров. Обнадеживающим является тот факт, что к

настоящему времени в Украине завершена подготовка

более 100 тренеров из разных регионов, проводимая

специально для Украины НСЭО. Учитывая, что треG

неры отбирались из числа лучших вузовских и школьG

ных преподавателей, хорошо владеющих предметом, и

то, что они прошли четырехнедельное обучение преиG

мущественно по методике преподавания экономики в

школе, в ближайшее время помощь школьному эконоG

мическому образованию усилится. Подготовка именно

тренеров избрана в качестве приоритета не случайно. В

такой большой стране, как Украина, где насчитывается

около 7 миллионов учащихся, наивно было бы

полагаться на возможность научить всех учителей

страны (пусть даже речь идет хотя бы об одном таком

учителе на школу через такую систему). Однако и

силами нескольких десятков тренеров эту проблему до

конца тоже не решить.

Непосредственное участие в трансформации

экономического образования — одна из ключевых

задач созданной в 1996 году  Всеукраинской

ассоциации преподавателей экономики. Это —

добровольная общественная организация,

объединившая преподавателей экономики всех

уровней, работников научных организаций,

внешкольных учреждений, причастных к развитию

экономического образования в Украине. Основная цель

ассоциации — координация практической и научноG

методической работы и защита общих интересов

преподавателей экономики для обеспечения содействия

решению существующих в сфере экономического

образования проблем и повышения уровня

экономического образования.

В основе объединения членов ассоциации лежит

специфика предмета и, соответственно, общность

проблем, с которыми сталкиваются преподаватели

экономики, неоценимое значение обмена опытом

преподавания, преимущества объединения усилий в

подготовке методического обеспечения учебного

процесса, возможность получить

высококвалифицированную помощь со стороны

вузовских специалистов, а в конечном итоге —

возможность более эффективно решать возникающие

вопросы.

4G6 мая 1998 года в г. Харькове состоялась
отчетноGвыборная конференция Ассоциации. За два
года своего существования ВУАПЕ существенно
разрослась. Сегодня она объединяет сотни
преподавателей экономики, работающих в 30
первичных организациях всех областей Украины,
региональных центров экономического образования,
институтов последипломного образования учителей в
ряде областей, Международного фонда
«Возрождение», Национального Совета по
экономическому образованию (США). В девяти
городах во время проведения областного этапа
Олимпиады были организованы семинары для
директоров школ и учителей.

Несомненно, проблем и трудностей у школьного
экономического образования в Украине немало, но
было бы неконструктивно ограничиться лишь их
перечислением и анализом того, что мешает его
желаемому развитию.

Необходимость включения в содержание общего
образования знаний об экономике и об эффективной
деяльности в современной экономической жизни
постепенно получает признание в нашем обществе. На
смену вопросам о том, зачем нужно экономическое
образование, какая польза от него, должно ли ему быть
место в школе, закономерно приходят новые вопросы:
когда нужно начинать обучение экономике, в каком
объеме это должно быть и сколько лет продолжаться,
по каким программам нужно учить и чему именно.
Школьное образоване не может и ни в коем случае не
должно подменять специальное экономическое
образование, в процессе которого даются глубокие и
всесторонние знания по большой групппе дисциплин.
Нельзя идти и по пути чуть облегчённого преподавания
экономической теории по образцу вузовских учебных
курсов, что нередко наблюдается.

На повестку дня ставится вопрос о Концепции

школьного экономического образования, являющийся,

на наш взгляд, исходным в деле становления целостной

эффективной системы школьного экономического

образования. Это тот самый случай, когда

первоочередность решения поставленных задач играет

принципиальную роль. Концепция школьного
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и ее последующее эффективное внедрение возможно

лишь на пути сотрудничества всех заинтересованных в

этом сил, большую помощь тут мог бы оказать

специально образованный Совет по экономическому

образованию. Насколько трудным будет этот процесс

— покажет время, но уже сегодня с уверенностью

можно сказать: школьному экономическому

образованию в Украине быть.

экономического образования должна определить, что

должно являться конечным результатом обучения, и на

этой основе установить цели экономического

образования в школе и конкретные способы их

реализации. Понимая, что концепция должна серьезно

готовиться и обсуждаться специалистами, позволю

высказать лишь некоторые соображения в этой связи.

Главное назначение школьного экономического

образования — формирование у обучаемых основ

экономического мышления. Это предполагает усвоение

определенного объема экономических концепций,

понимание ключевых экономических законов,

специфики окружающей экономической среды, умение

приложить эти знания к анализу реальных

экономических ситуаций, приобретение опыта

самостоятельного принятия взвешенных экономических

решений, аргументирование своей точки зрения и

оценки происходящим событиям экономической

жизни, приобретение опыта работы с периодической

экономической литературой, ориентация на

самостоятельное пополнение знаний.

Важным шагом на пути построения целостной

системы школьного экономического образования

явилась подготовка Проекта государственного

стандарта общего среднего образования по экономике,

осуществленная Всеукраинской ассоциацией

преподавателей экономики (опубликован в журнале

«География и основы экономики в школе», 1997, № 4,

с. 23G39).

Именно он позволяет четко определить

обязательный минимум экономических знаний. На

основе представленного стандарта должны быть

созданы программы преподавания с учетом возрастной

специфики, логики и продолжительности обучения. На

этой новой основе должны быть подготовлены

альтернативные варианты новых учебников и всего

необходимого набора методических материалов,

созданы пилотные классы по их апробации, получена

обратная связь, проведены исследования уровня

знаний школьников, организована программа

подготовки и переподготовки школьных учителей.

Надо максимально задействовать существующие

жизнеспособные элементы имеющейся

инфраструктуры, в первую очередь — институты

повышения квалификации учителей, методические

кабинеты при районных отделениях образования.

Создание национальной программы введения

обязательного школьного экономического образования
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У 1997 році відповідно до Закону України “Про освіту”

та концепції  розвитку освіти був розроблений

“Державний стандарт загальної середньої освіти.

Економіка”, в якому визначено мінімальний обсяг

знань для школярів з економіки. Проект цього

стандарту надруковано в газеті “Освіта України”

(листопад, 1997 рік, №№ 48149).

Питання введення “Основ економіки” як предмета до

середніх закладів освіти ще і на сьогодні залишається

відкритим із1за багатьох причин.

Управлiння освiти Полтавської обласної державної

адмiнiстрацiї та обласний iнститут пiслядипломної

освiти педагогiчних працiвникiв, зробивши аналiз

стану впровадження економiчної освiти, відмічають

ряд існуючих проблем:

1 в областi мало шкiл, учні яких вивчають

загальноосвiтнiй курс “Основи економiчних знань”;

1 учнi,  які вивчають  курс “Основи економiчних

знань”, не отримують повного обсягу знань через

недостатню кiлькість годин, вiдведених на цей

предмет;

1 не вистачає вчителiв1фахiвцiв, якi б змогли

викладати курс економiчних знань вiдповiдно до

сучасних вимог;

1 рiвень знань учнiв на олiмпiадах з економiки       (III

та IV етапи) не вiдповiдає сучасним вимогам;

1 у школах областi недостатня навчально1

матерiальна база, яка не сприяє  ефективному

викладанню курсу основ економiки.

Для розв’язання цих проблем і з метою полiпшення

роботи по вдосконаленню та розвитку економiчної

освiти в навчальних закладах областi обласним

управлінням освіти  виданий наказ №221 від

27.05.1998 року.

314000, м. Полтава, вул. Котляревського 20/8          тел. 7G32G13

Н А К А З

від  27.05.1998 року № 221

Про вдосконалення 
та розвиток економічної освіти
в навчальних закладах області

Згідно із Законом України "Про освіту", ДерG

жавною національною Програмою "Освіта. Україна XXI

століття" і проектами Державних стандартів освітніх гG

алузей "Суспільствознавство", "ТехноGлогії" й "ЕконоG

міка", передбачено всебічний розвиток людини як

особистості, котра повинна за час навчання в школі отримG

ати певні економічні знання та ознайомитись із елементами

ринкової економіки. 

Для розв'язання поставлених завдань необхідне

вдосконалення і розвиток шкільної економічної освіти в

усіх освітніх закладах.

Із метою впровадження економічної освіти МіністG

ерство освіти України пропонує школам курс "Основи екG

ономічних знань" в 11 класі, що належить до варіативної

частини навчального плану.   В області курс "Основи екG

ономічних знань" викладається в 34 школах і вивчають

його близько 2500 учнів старших класів. Школи, де вG

икладається економіка, мають задовільну навчальноGмG

атеріальну і методичну базу. Більшість учителів, що виклG

аGдають цей предмет, навчалися на тематичних курсах. У

своїй роботі вчителі використовують активні методи

навчання й урізноманітнюють форми вдосконалення екоG

номічної освіти.

Найбільші надбання у впровадженні економічної оG

світи має авторська школа №37 м.Полтави, де економіка

викладається з 1 по 11 клас,  а саме:

1 G 3 класи. Економіка для найменших.

5 G 6 класи. Вступ у світ економіки.

7 G 8 класи. Основи економічних знань. 

9 клас. Сімейне господарство і малий бізнес. 

10 G 11 класи. Основи економіки.

Україна
Полтавська обласна державна 

адміністрація
Управління освіти

ХРОНІКА



Адміністрація школи  ( директор  —    Писанський
О. А.) сприяла підготовці кадрів. Учителі пройшли комG
плексне навчання при центрі економічної освіти в м. ХG
аркові.

Добре організована робота і в інших школах міста
Полтави, зокрема таких, як №№17, 38, 28, а також
школах м.Кременчука (№№5, 6, 25), м.Комсомольська
(НВК, гімназія, школа № 1) та окремих школах ГадяцG
ького, Кобеляцького, ЗіньGківського, Шишацького,
Полтавського районів.

Проте в більшості шкіл області впровадження
економічної освіти ведеться вкрай незадовільно та безсисG
темно. Школи, в яких упроваджують економічну освіту,
становлять лише 4% від усіх шкіл області, це у 6 G 7 разів
менше ніж в окремих областях України.

У багатьох школах області економічна освіта носить
епізодичний характер.

Найбільш характерними причинами недоліків
організації та проведення цієї роботи є відсутність
належної навчальноGматеріальної бази, вкрай бідне заG
безпечення науковоGметодичною літературою, навчальниG
ми посібниками і дидактичними матеGріалами. На стан
впровадження економічної освіти негативно впливає відсG
утність належного фінансування та нестача професійно пG
ідготовлених кадрів. Тематичну курсову і семінарську
підготовку проGйшло лише 63 вчителі області.

З метою вдосконалення та поширення економічної
освіти

НН  АА  КК  АА  ЗЗ  УУ  ЮЮ::

1. Відділу загальної середньої освіти управління
освіти Полтавської облдержадміністрації: сприяти
створенню обласної спілки викладачів економіки для
вдосконалення впровадження сучас1них методик підви1
щення якості шкільної економічної освіти.

2. Полтавському обласному інституту після1
дипломної освіти педагогічних працівників (Мат1
вієнко П.І.):

2.1. Oрганізувати і провести інструктивноGмеGтоG
дичний семінар для інспекторів та методистів, які
відповідальні за організацію й упровадження шкільної
економічної освіти у своїх районах і містах (серпень — вG
ересень     1999 р.).

2.2. Oрганізувати роботу постійно діючого семінару
та консультпункту для вчителів із проблем економічної
освіти (з січня 1999 р.).

2.3. Mетодистам інституту підготувати фахові рекG
омендації з питань удосконалення економічної освіти при
вивченні базових дисциплін (березень 1999 р.).

2.4. Oрганізувати методичну підготовку працівникG
ів ІПОПП із питань удосконалення та впровадження
економічної освіти при вивченні базових дисциплін (з
січня 1999 р.).

2.5. Hадавати науковоGметодичну допомогу в оргаG
нізації та проведенні шкільного й районного (міського) еG
тапів олімпіади з економіки (за заявками відділів оG
світи).

2.6. Забезпечити організацію та проведення обласнG
ого етапу олімпіади з економіки (січень — лютий 1999 і
наступні роки).

2.7. Oрганізувати якісну підготовку збірної команди
школярів до участі у Всеукраїнській олімGпіаді з економіки
(щорічно).

2.8. Залучати до підготовки та проведення учніG
вських олімпіад з економіки спілку викладачів економіки
міста Полтави. 

2.9. Підготувати і видати спеціальний випуск журнG
алу "Постметодика" з проблем шкільної економічної
освіти (грудень 1998 р.).

2.10. З метою пропаганди економічних знань серед
педагогічних працівників області ввести до навчальноG
тематичних планів курсів підвищення кваліфікації лекції з
основ економіки (з 1999 р.).

3. Завідуючим районними (міськими) відділами
освіти:

3.1. Обговорити проект Державного стандарту
загальної середньої освіти “Еконо*міка” (газета "ОсвіG
та України" №№ 48G49, листопад 1997 р.) та виробити
рекомендації з питань впровадження економічної освіти на
місцях.

3.2. Визначити базову школу для впроGвадження
шкільної економічної освіти (до 1.09. 1998 р.), про що
повідомити ІПОПП (до 10.09. 1998 р.).

3.3. Щорічно проводити шкільні і районні (міські)
олімпіади з економіки (листопадGгрудень).

3.4. Сприяти забезпеченню шкіл необхідним навG
чальноGметодичним комплексом для організації та впроG
вадження економічної освіти.

3.5. Забезпечити, згідно з викликами ПОІПОПП,
участь учителів, що викладають економіку, в роботі постіG
йно діючих семінарів і тематичних курсів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на
першого заступника начальника управління освіти
Бардаченка А.І.

Начальник  управління                    ІІ..ВВ..  ООххррііммееннккоо
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РРууббррииккаа  ““ППееддааггооггііччнніі

ттееххннооллооггііїї””  ппііддггооттооввллееннаа  ззаа

ссппрриияянннняямм  ппееддааггооггііччннооггоо

ккооллееккттииввуу  ааввттооррссььккооїї

шшккооллии  №№  3377    мм..  ППооллттааввии                

ттаа  УУккррааїїннссььккооїї  ррааддии  

зз  ееккооннооммііччннооїї  ооссввііттии..

По*третє, вiдсутнiстю навіть елеменG
тарного економічного мислення.

"Долина скорботи" в нашій державі
може бути набагато довшою, якщо не враG
ховувати цю різницю в період переходу
країни до ринкових відносин. Особливого
значення в цей час набуває розвиток екоG
номічного мислення. В США  економіка
як предмет у більшості шкіл викладається
вже біля 25 років, починаючи з підготовG
чого класу; в Нiмеччинi економіка виклаG
дається навіть у гуманітарних гімназіях.
Міністерство  освіти України пропонує
викладати економіку з 10Gго класу за  раG
хунок вибiрковоGобов'язкових  предметiв
або  курсів  за  вибором. Чи  є надія на те,
що, починаючи з 15Gрiчного віку, у школяG
ра можна сформувати за 2 роки хоча б
елементи економічного мислення?

В  авторській  національній  школі №
37 м. Полтави  питання  розвитку екоG
номiчного мислення учнів розглядається з
1991 року, коли в 5Gх профільних класах
було введено інтегрований предмет "МаG
тематика з елементами економіки" (3 вчиG
телі школи закінчили спеціальні курси при
кооперативному інституті). З 1993 року
курс економiки в 7—9Gх класах викладавG
ся кандидатом економічних наук. З 1996
року, коли 5 учителiв школи закiнчили
курси при Харківському центрі економічG
ної освіти й одержали сертифікати на праG
во викладання економiки в загальноосвітG
ній школі, курс викладається з 1Gго по 11Gй
клас у профiльних класах. Практичні наG
вики учні одержують під час роботи в краG
мниці "Веселка" та шкільному банку. КаG
федрою  економіки розроблена Концепція
розвитку економiчного мислення особисG
тості, програма вивчення основних екоG
номiчних концепцій, програми з економіки
від 1Gго по 8Gй та з 10Gго по 11Gй класи.
При вивченні курсу в 9 класі користуємоG
ся програмою Міністерства освiти. АкG
цент у навчанні робиться на розкритті
провідних питань економiки в умовах ринG
кових відносин: функціонуванні банківсьG
ких, кредитних, біржових та акціонерних
систем. Основна увага приділяється хараG

2211йй  ррііввеенньь  ——  ррiiввеенньь  ""ммии  зз  ввааммии"". Ми

маємо квартиру в "упорядкованому"

мiкрорайонi, можливо, машину типу "ЗаG

порожець", 15 G 20 соток земельної ділянG

ки (в кращому випадку) в селі, де провоG

димо кращі роки свого життя. Наші діти

"одягнуті i не голодні", ми живемо "не гірG

ше від інших". Рiвень нашого життя нас не

зовсiм задовольняє, тому  ми постійно

звинувачуємо президента, уряд, Верховну

Раду в усіх негараздах; ми здатні краще

"понадкушувати", ніж погодитися з реальніG

стю життя. Але в цілому такий рівень  життя

нас теж задовольняє...

3311йй  ррiiввеенньь  ——  ррiiввеенньь  ""ннееззааддооввооллеенниихх"".

Цих людей не задовольняє 2Gй рiвень, i

тому вони шукають шляхи виходу: продаG

ють машину чи хату в селі й вкладають ці

кошти або у вивчення певної

пiдприємницької діяльності, або в конкреG

тну діяльність. Через 3G4 роки ця людина

будує в приміській зоні котедж на 8G10 кіG

мнат із напівпідвальним гаражем на 2G3

автомобілі, має змогу задовольнити потреG

би сім'ї у відпочинку в Криму, може поG

слати своїх дітей на навчання у престижні

коледжі Європи.

4411йй    ii    5511йй  ррііввнніі стандартів життя
мають народи розвинутих країн світу i,
зрозуміло, набагато вищі й претензії.

Чим же ми, українцi, вiдGрiзняємося
від людей розвинених країн свiту?

По*перше, заниженим рівнем соціальG
ного інтелекту, тобто здатності розуміти
самого себе, інших людей, їх взаємовідноG
сини та вміння прогнозувати
мiжособистiснi події; розвитку самовизнаG
чення, самооцінки власної активності та
відповідальності перед природою, суспільG
ством i власною совістю.

По*друге,  затеоретизованiстю
навчальних предметів, починаючи з дитяG
чого садка i закінчуючи університетами; відG
сутністю розумного практицизму в
навчальному процесі.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЧИ МОЖЕ ШКОЛА ДОПОМОГТИ ДЕРЖАВI?

ОО..АА..  ППииссааннссььккиийй
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ктеристиці елементів ринкової структури i
закономірностей функціонування товарноG
го виробництва як основної складової ринG
кової економіки.

Особливістю методики, яку ми викоG
ристовуємо при викладанні економіки в
школі, є те, що вивчення кожної економічG
ної концепції відбувається за принципом
"спіралі". Наприклад, концепція "обмежеG
ність ресурсів" розглядається в початкоG
вих класах на рівні елементарного розумінG
ня ("Я не можу мати все, що хочу"); в
5–8 класах – на рівні усвідомлення необG
хідності робити вибір і набуття навичок
прийняття рішення; в 9 класі – на рівні
з'ясування проблеми обмеженості під час
складання сімейного бюджету; в 10–11
класах – на рівні характеристики кривої
виробничих можливостей національної
економіки. Такий підхід дає можливість
не просто повторювати вивчений матеріал,
а й поглиблювати і поширювати розуміння
певних економічних концепцій. 

Ми вважаємо, що розв'язання пробG
леми розвитку економічного мислення учG
нів загальноосвітньої школи сприяє розG
в'язанню проблеми економічної освіти
всього населення України i через 8G10 роG
ків справді допоможе нашій економіці та
державі вийти на світовий рівень.

1. Вихідні положення, мета, за*

вдання, принципи i структура

Концепція розвитку економічного

мислення особистості учня i вчителя авG

торської школи розвитку цілісної  осоG

бистості  та підготовки ділової людини

є складовою Концепції АШ № 37 м.

Полтави. Правовою основою є Закон

України "Про освіту".

Теоретичні положення Концепції

дають можливість конкретизувати поG

няття розвитку економiчного мислення

особистостi.  Перш  за  все  це експеG

риментальний майданчик для наукових

досліджень у педагогіці та психології.

Важливість послідовного обгрунтоваG

ного підходу до розвитку економiчного

мислення полягає в тому, що він склаG

дається з певної системи дій, які допоG

магають учневі впорядкувати своє мисG

лення як у сфері економіки, так i в інG

ших галузях суспільного життя.

Основною  метою  концепції  є  підG

готовка  учнів  до  життя  в суспільстві,

основними соціальними цілями якого

повинні бути економічна свобода,  екоG

номiчна  ефективність,  економiчна

справедливість, економiчна  захищеG

ність, економічна  стабільність  та  екоG

номічне зростання. Ці цілі, а також ваG

жливість кожної з її складових повиннi

бути провідними при розв’язанні конкG

ретних проблем підготовки ділової люG

дини й окреслювати шляхи i вказувати

на засоби для розв’язання цих завдань.

Свобода як економiчна мета стосуєG

ться свободи ринкових відносин: своG

боди споживачів вирішувати, як вони

бажають розподілити свої доходи на

товари i послуги, свободи працівників

вибирати й змінювати місце роботи,

вступати до профспілок та брати участь

у страйках, свободи особистості відG

кривати нові види бiзнесу, вирiшувати,

що виробляти i кому продавати.

Економічна ефективність ураховує

вартість i вигоду, пов'язані з різним наG

данням переваги ринку та рішеннями,

які приймаються. Для того, щоб одерG

жати максимальну користь від викориG

стання наших обмежених ресурсів, ми

повинні здійснювати тільки ті економіG

чні дiї, якi приносять вигоду, що переG

вищує додаткові витрати.

Економiчна справедливість G застоG

сування понять того, що справедливо i

несправедливо, або того, що повинно

бути i чого не повинно бути в економічG

ній політиці. При оцінці роботи еконоG

мічної системи це поняття зобов'язує

вивчити, скільки i яких людей стали

жити краще або гірше в результатi, наG

приклад, уведення в дію нової державG

ної програми.

Економічна захищеність пов'язана з

бажанням людей бути захищеними вiд

економічних ризиків: безробiття, злиG

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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чітко сформульований набір базових

економічних  концепцій, які  найбільш

корисні та дають можливість учням піG

сля закінчення середньої школи розуG

міти економіку в обсязі, необхідному

для аргументованих суджень про екоG

номічні питання як в індивідуальному

плані, так i галузі економічної політики

й з якими вони зустрінуться в демоG

кратичному суспільстві.

При  цьому важливо знати, що:

1.Розумiння основних економiчних

концепцій важливіше, ніж знання веG

ликої кількості фактів.

2.Зусилля викладачів повиннi бути

сконцентровані на  тому,  щоб допомогG

ти учням домогтися  чіткого  розуміння

певної  кiлькостi економічних концепцiй

та їх взаємозв'язків.

3.Учням повинна бути викладена

концептуальна схема, яка допоможе їм

скласти особисте розумiння економіки i

спосіб мислення, побудований на систеG

мному, об'єктивному аналізі.

4.Справжні індивідуальні i соціальні

переваги економічної грамотності виявG

ляються лише тоді, коли учні виробляG

денностi  в  старості,  краху  підприG

ємств  чи банків, природних або виклиG

каних людськими факторами  катаклізG

мів. Потрібно    приймати     державнi

програми: компенсації робiтникам, безG

робiтним, соцiального забезпечення,

допомоги багатодітним сім'ям, державG

ного страхування, банківських заощаG

джень, штучної підтримки цін на сільG

ськогосподарські продукти, які забезG

печать  захищеність громадян.

Економiчна стабільність — це відсуG

тність інфляції або дефляцii. Загальнi

зміни рівня цiн ніколи не бувають нуG

льовими, але різкі змiни цiн спричиняG

ють дороговартiснi змiни в поведінці

окремих  людей  i перебудови в роботі

підприємств для того, щоб справитись

із наслідками цих змін.

Економічний ріст означає виробниG

цтво все більшої кількості якісних товаG

рів i послуг протягом тривалого проG

міжку часу. Якщо члени суспільства

бажають поліпшити свій рівень життя,

вони повинні виробляти більше товарiв

та послуг.

Основними  навчальноG

pозвиваючими  завданнями  школи  є

КОНЦЕПЦIЯ  РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМIЧНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТI

АВТОРСЬКОI  ШКОЛИ № 37 м. ПОЛТАВИ

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

"Предмет економічної
науки в усi часи опинявся
у центрі практичних
інтересів людей. I таким
предметом є багатство.
Наука досліджує
сутність багатства,
його виробництво й
розподіл, чинники, що
зумовлюють
процвітання або занепад
суспільства".

Джон Мiлль

О.А. Писанський    —  директор школи, вчитель економіки

Ю.М. Дмитрієнко     — заступник директора, вчитель iсторiї, економiки

Г.Л. Морозова        —  вчитель географiї, економiки

I.В. Тимошенко      — вчитель історії, економіки

В.С. Костенко     —  вчитель початкової школи, економіки

Науковий консультант —  Ю.М. Лелюк, кандидат економічних наук
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ють навички застосовувати свої знання відповідно до

широкого кола економічних питань, безпосередньо поG

в'язаних з їхнім життям.

Таким чином, ми бачимо цілі економічної освіти

учнів в тому, щоб навчити їх приймати ефективні ріG

шення та бути відповідальними перед природою, сусG

пільством i власною совістю.

Основними принципами розвитку економічного

мислення особистості є:

G принцип  трансспективи  життєвого  шляху;

G принцип домінування позитивних переживань;

G принцип збалансування основних видів людської

діяльності за її змістом;

G принцип максимального розкриття навчального,

виконавчого i творчого потенціалу;

G принцип урізноманітнення форм реалізації будьG

якої дiяльностi.

Послідовний i обгрунтований підхід до прийняття

економічних рішень діловою людиною повинен мати

наступні кроки:

G формулювання проблеми або спірного пиG

тання;

G визначення тих особистих i суспільних цілей,

яких необхідно досягти;

G обговорення основних альтернативних способів

досягнення цих цілей;

G вибір тих економiчних концепцій, які необхідні

для  розуміння проблеми, і використання їх для оцінки

переваг кожної з альтернатив;

G пpийняття рішення про те, яка з альтернатив

краще веде до досягнення більшості цілей або найG

більш важливих iз них.

Структура розвитку економічного мислення

особистості передбачає:

1  G  3  класи  — "Економіка для найменших"

(1 год.). 

5 G 6 класи  — "Вступ  у світ економіки"          (1

год.).

7 G 8 класи  — "Основи економічних знань"

(1 год.). 

9 клас      — "Сімейне господарство i малий бізG

нес" (2 год.). 

10 G11 класи — "Основи економiки"Gофiцiйний

курс   (2 год.).  

Курси  за  вибором  (1G2 год.).

Програми кожного блоку розробляються вчителем

курсу .

2. Модель розвитку якостей ділової людини

Виходячи із розуміння розвитку особистості, які

визначені Концепцією школи, будемо вважати, що

засобами економіки можна i потрібно розвивати такі

якості ділової людини:

G чеснiсть, поряднiсть, добросовiснiсть;

G активність, цілеспрямованість, самостійність;

G бажання чесно заробити й розумно ризикуваG

ти;

G комунiкативнiсть та прагнення до лідерства;

G упевненість у собі, готовність виявляти ініціG

ативу;

G наявність власної позиції i вміння аргументовано

відстоювати думку.

Розвиток даних якостей може бути успішним  лиG

ше  при  введенні спеціального курсу з розвитку соціG

ального інтелекту особистості: здатності розуміти саG

мого себе, інших людей, їх взаємовідносини i вмiння

прогнозувати мiжособистiснi події.

3. Методи навчання i розвитку

Незважаючи на те, що Законом "Про освіту"

обумовлено вибір методів навчання самим учителем,

специфіка методики викладання економіки має свої

особливості:

G в 1 G 6Gх класах тема уроку розкривається учняG

ми i вчителем  переважно  після закінчення гри, маG

люнка, прогулянки i т.п.;

G практичні заняття проводяться по групах (3G6

учнів);

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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2. Що складає доходну частину сiмейного
бюджету? (Заробiтна плата, пенсiї, стипендiї, дотацiї,
прибутки вiд пiдсобного господарства.)

3. Вiд доходiв залежать i витрати. Якими
повиннi вони бути, щоб сiм'я не збанкрутувала? (Меншi
або рiвнi доходам.)

4. На що витрачаємо доходи? (На задоволення
потреб.)

5. Якi є потреби? (Матерiальнi й нематерiальнi.)

6. Якi з них матерiальнi? (Одяг, житло    та
їжа.)

7. Якi потреби є нематерiальними?
(Задоволення культурних потреб, освiта, лiкування.)

8. Яким чином ми реально можемо задовольнити
потреби? (Купуючи товари i послуги на ринку.)

9. Вiд чого залежить кiлькiсть товарiв i послуг,
що ми можемо купити, щоб задовольнити потреби? (Вiд
доходiв сiм'ї; вiд цiн на товари й послуги.)

ІІІ. Вивчення нового матерiалу

Учитель:

Ми вже з'ясували, що кiлькiсть потреб, яку ми
можемо задовольнити, залежить вiд доходiв. Скiльки
заробляємо, стiльки i витрачаємо. Але витрачати свої
доходи ми можемо поGрiзному; в економiцi завжди iснує
проблема вибору й виявляється, що вiд рiвня доходiв
залежить i структура витрат. Важливо, не лише скiльки
витрачаємо, але й на що витрачаємо. Особливостi цiєї
залежностi ми з'ясуємо на уроцi. З цiєю метою ми
пограємо в гру"Доходи i витрати сiм'ї", умови якої
вiдображені в iнструкцiї (додаток №1).

Послiдовнiсть рольової гри:

G кожна група (4G5 учнiв) отримує рольовi
картки (додаток №2), визначає "членiв сiм'ї", свої
доходи та структуру витрат, тобто виконує  завGдання 1
інструкції до гри ;

G отриманi данi в гривнях i вiдсотках заносить у
таблицю, що видана кожнiй групi (додаток №3, рядок
“завдання 1”);

G "сiм'ї" дається час (5 хв.) на заповнення таблицi,
потiм представники  "сiм’ї"  розповiдають про їхні доходи
i витрати. Данi заносяться в зведену таблицю на дошцi,
можливі результати представлені у наведеній нижче
таблиці — 1 варіант):

Обговорення з учнями таких питань: 

А. Доходи

1. Що ви можете сказати про рiвнi доходів сімей?
(Сiм'ї малозабезпеченi, забезпеченi, заможнi.) 

Б. Витрати 

2. Що можемо сказати про витрати на їжу?   (Їх
процентна кількість зменшилася  із  зростанням рівня.) 

3. Витрати на одяг i житло? (Суттєво не
змiнюються.)

4. Витрати на культурнi потреби? (Ростуть із рiвнем
зростання доходiв.)

G обов'язкове "стимулювання" груп i кожного учня

при правильному виконанні завдань;

G на окремих етапах уроку ініціатива віддається

певній, найбільш активній групі учнiв ;

G створення власної шкільної  "вільноконвертоваG

ної  валюти", свого “акціонерного банку” та “крамниG

ці”;

G пpи оцінці рівня знань учнiв вирішальне значення

мають умінНя самостійно аналізувати економічні сиG

туації на основі набутих знань i навички практичного

застосування одержаної iнфоpмацiї.

4. Умови реалізації концепції:

Gпiдвищити професійний рівень учителів, які виG

кладають економіку, на спеціальних курсах;

G оволодіти технікою роботи на комп'ютері;

G періодично діагностувати розвиток економічного

мислення учнів для виявлення ефективних факторів

його формування;

G  адміністрації  забезпечити  фінансовоGекономічні

умови й матеріальноGтехнічну базу:

а) спеціальну та методичну літературу ;

б) навчальні і наочні посiбники, роздатковий матеG

ріал;

в) копіювальну та розмножувальну техніку.

Мета уроку:

G показати залежнiсть мiж рiвнем доходiв сiмей
та структурою витрат;

G дати уявлення про закон Енгеля;

G розвивати  вмiння аналізувати та планувати
сiмейний бюджет вiдповiдно до доходiв;

G виробляти вмiння рацiонально витрачати грошi.

Унаочнення: таблиця номiнальних i реальних доходiв,
рольовi картки, iнструкцiя.

Хiд уроку

І. Органiзацiйна частина: розподiл класу на
групи.

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань.

Обговорення з учнями таких питань:

1. Що таке сiмейний бюджет? (Структура всiх
доходiв i витрат сiм'ї за певний промiжок часу.)

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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Любий друже!

Мої знайомі — Петрик і НаталоG
чка — якось зустріли незвичайну
тітоньку. Звали її  Тітонька ЕконоG
міка. Виявилося, що вона буG
ла трохи чарівницею і навіть
жила у чудовій країні, яка теж
називалася Економікою.

Тітонька розповіла братику і сестричG
ці багато цікавого, а одного разу навіть заG
просила їх до себе в гості.

Давай і ми з тобою послухаємо, про що розповіG
дає Тітонька Економіка, які казки живуть у її країG
ні, й, може, нам з тобою стануть трохи зрозуміліG
шими проблеми економічного життя, що сьогодні турбують більше дорослих,
але згодом не обминуть і тебе.

Будь уважним: треба не тільки прочитати сторінки цього навчального посібG
ника, але й спробувати самому відповісти на запитання в тексті, уважно переG
читати висновки, вивчити визначення основних категорій і виконати завдання,
які вміщені в кінці кожної теми. Давай домовимося: доки всі завдання з теми
не подолаєш, а запитання, що в тебе виникли, не розв'яжеш, доти не розпочиG
най наступну  тему. Гаразд? Домовились.

Тож вирушаємо, друже! Вперед — у чарівний світ Країни Економіки!

Розділ I. ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ

Коли Наталочка і Петрик уперше опинилися в Країні ЕG
кономіці, чарівна Тітонька подарувала їм Олівець БаG

жань. Як ти, певно, здогадався, то був чарівний олівець.
Але ні Петрик, ні Наталочка не знали, що з ним робиG

ти, й Тітонька Економіка пояснила:

— Вам треба тільки написати ним свої бажання
— і вони відразу ж здійсняться!

— От чудово! — аж заплескала в долоні НаG
талочка. Дай мені, Петрику, швидше аркуш
паперу,  і я матиму найкрасивішу ляльку у свіG

ті.

— Чудні ці дівчата! — хмикнув Петрик. —
Та пиши вже скоріше, чуєш? Я теж хочу написати!

Наталочка подивилася на те, що пише Петрик.

— ШкіGряGний м'яч, — прочитала вона і засміялася.

Незабаром хлопчик уже ганяв м'яча (справжнього, як на Чемпіонаті світу з

У СВІТІ ЕКОНОМІКИ

Навчальний посібник для учнів
5�7 класів

Ю.М.Лелюк

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Мене             
навряд

чи  можна            
назвати   

автором        
цієї книжки 

в тому значенні,        
яке ми  зазвичай              

вкладаємо в це слово.       
Я тільки   переробила,        
адаптувала невелику             
частину методичних

розробок, які має Національна
Рада з питань економічної
освіти (США), до розуміння
наших хлопчиків та дівчаток.
Я вибрала те, що здавалося
мені найцікавішим і
найпотрібнішим для
опанування основ економічної
науки, та, звичайно, додала
трохи свого. Отже, я лише
співавтор тих американських
учителів, хто крок за кроком
напрацьовував матеріали, які
стали основою книжки.
Я впевнена, що з часом виник1
не потреба об'єднати ось так,
в єдиному збірнику,          в
єдиній книжці, методичні роз1
робки, ідеї та здобутки на1
ших , українських учителів
економіки. А поки що нехай це
своєрідне узагальнення чужого
досвіду стане для Вас, шанов1
ні колеги, поштовхом до
власного творчого пошуку на
ниві шкільної економічної
освіти.

Ю. М. Лелюк       

ММааллююннккии  

ЛЛееллююкк  ММаашшіі  ((88  рр..)),,  

ВВооллккооввооїї  ММааррииннии  ((1100  рр..)),,

ККииррииддоонн  ЄЄввггееннііїї  ((1111  рр..)),,

ППооггррееббнняякк  ЄЄ..  ДД..          
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д а G

л и с я :

чарівний Олівець Бажань зменG

шувався кожного разу, коли ним

записували чергове прохання. Незабаром

олівець став таким маленьким, що Наталочка і ПетG

рик, засперечавшись, кому писати останнє бажання,

просто загубили його в траві.

Коли Тітонька Економіка знову з'явилася, щоб

покликати своїх гостей випити чашку чаю, вона

застала їх сердитими і похмурими. Петрик сидів сG

пиною до сестри, а в очах Наталочки блищали сльоG

зи. Коли Тітонька Економіка діGзналася, що сталоG

ся, вона заспокоїла дітей і сказала... Ось давай посG

лухаємо уважно все, що сказала Тітонька ЕкономіG

ка.

— Ви писали нові й нові бажання, так? Бо

коли ви мали те, що хотіли лише хвилину тоG

му, вам відразу ж хотілося чогось іншого. І

це цілком природно — так веде себе і люG

динаGспоживач. Тому ми можемо зробити

перший висновок: 

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ БЕЗМЕЖНІ.

Існує й інший бік справи. Ресурси, за допомогою

яких людина може задовольнити свої потреби,

ОБМЕЖЕНІ. Ваш чарівний Олівець Бажань якG

раз і показав цю обмеженість ресурсів: він щоразу

зменшувався, то ж ви не могли записати ним безліч

ваших бажань. Зрозуміло?

— Ну, чесно кажучи, поки що не дуже, — приG

футболу!), а дівчинка бавилася чудовою ляльG
кою.

Пізніше Петрикові схотілося смачних цуG
керок, а Наталочці — рожеву сукню, а поG
тім Петрику — кросовки, а Наталочці —
тістечка з шоколадним кремом...А ще книG
жку "Русалонька" з яскравими малюнками,
а ще пухнасте кошеня, а ще... Але тут оліG
вець потрапив до рук Петрика, і бажання
стали трохи іншими: велосипед, комп'ютерG
на гра, іграшка "трансформер"...

—Стривай! — раптом закричала НатаG

лочка. Спочатку Петрик подумав, що вона

просто хоче забрати в нього Олівець БаG

жань. Та коли він побачив, якими великими і

переляканими стали оченята його сестрички, то наG

віть сам трохи злякався.

— Що? Що таке? — тремтячим від хвиG

лювання голосом запитав він.

— Дивись, він тане! Тане, наче бурулька веG

сною!

— Хто тане? Ти що? Тістечок багато з'їла? —

запитав Петрик.

Але   Наталочка навіть забула образитися.

— Олівець Бажань тане, — відповіла вона так,

що Петрик зрозумів: зараз заплаче. 

Та заспокоювати сестричку не було часу — хлопчик

глянув на олівець і побачив, що той справді став дуG

же маленьким. "Не міг він так швидко списатися!"

— подумав хлопчик. Але олівець і не танув — він

був не з льоду, та й долоні

у Петрика, де леG

жав олівець, були

сухі.

Діти довго

р о з г л я д а л и

олівець і,

нарешті,

здогаG
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знався Петрик.

— Тітонько Економіко, ось послухайте, чи правиG
льно я все зрозуміла, — сказала Наталочка. —
Значить, якщо на день народження до Віслючка Іа
прийшли ВінніGПух, П'ятачок, Сова, Тигра і Кенга
з Малюком Ру, а чашок у Віслючка лише дві, то він
не може запросити до столу відразу всіх своїх друG
зів, і це — ситуація обмеженості. Так?

— Так, молодець, Наталочко! — посміхнулася
Тітонька Економіка. — А тепер твій приклад, ПеG
трику!

— Ну, ось: у бабусі в селі в клітках десять кролів,
кожному треба дати по морквині. А я приніс лише
п'ять морквин. Звісно, всім по морквині не вистаG
чить, тож виникає ситуація обмеженості.

— Правильно, головне ви зрозуміли, — похвалиG
ла дітей Тітонька Економіка.

А які приклади можеш навести ти?

— А тепер давайте з’ясуємо, що ж таке
ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ, — запропонувала
Тітонька Економіка.

Економічни ресурси — це те, що використовуєтьG
ся для виробництва різноманітних речей. Ресурси
поділяють на три групи:

1) природні ресурси, або земля, — це ресурси,
створені не людьми, а природою; дари природи
(родючість грунту, корисні копалини, ліси, ріки, даG
рунки моря  і т ін.);

2) людські ресурси, або праця, — це будьGяка роG
бота: фізична чи розумова, кваліфікована чи некваG
ліфікована тощо;

3) виробничі ресурси, або капітал, — це заводи,
обладнання, залізниці, електростанції та ін.;

Деякі економісти включають до складу економічG
них ресурсів ще один:

4) підприємець — це людина, яка використовує
землю, працю і капітал, розпоряджається цими реG
сурсами та виробляє певну продукцію.

Взаємозв'язок економічних ресурсів можна покаG
зати  на схемі:

ВИСНОВКИ

1. Потреби людей безмежні, а ресурси, за допомоG
гою яких можна задовольнити ці потреби, — обмеG
жені.

2. Економічні ресурси (фактори виробництва) —
це земля, праця і капітал. Підприємець об'єднує й
організовує ці ресурси, а це дозволяє йому налагоG
дити процес виробництва певних речей.

 ЗАПИТАННЯ

11..  ТТии,,  ннааппееввннее,,  ппаамм''яяттааєєшш  ккааззккуу  ппрроо  ККооллооббккаа??

Як ти вважаєш, чи можна сказати, що бабуся
зробила Колобка з обмежених ресурсів (прига*

дай: вона зібрала лише жменьку борошна, щоб
замісити тісто)?

А чи можна самого Колобка вважати обмеже*
ним ресурсом для всіх тих, хто хотів його з'їсти:
Зайця, Вовка, Ведмедя і Лисички?

Які приклади ситуації обмеженості з інших ка*
зок можеш навести ти?

22..  ППррииггааддаайй  ккааззккуу  ""ЗЗооллооттаа  ррииббккаа""..  ЧЧии  ііллююсстт11
ррууєє  ввооннаа  ннееооббммеежжееннііссттьь  ббаажжаанньь??  АА  ооббммеежжееннііссттьь
рреессууррссіівв??

 ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ

I. Зроби карткиGсловнички для нових понять:

2. Виділи в зошиті сторінку обмеженості ресурсів;

поділи її на дві однакові частини. Ліворуч записуй

приклади обмеженості ресурсів, а праворуч — джеG

рело інформації, тобто звідки ти дізнався про це.

Наприклад:

Заповнюй сторінку поступово. Намагайся знайти

якомога більше прикладів обмеженості в повсякденG

ному житті.

 ПЕРЕВІР СЕБЕ:

Тест "Обмеженість"

Обведи слово "Так", якщо на малюнку подано сиG

 

 
Ï³äïðèºìöåì 

Çåìëÿ 
(ïðèðîäí³ 
ðåñóðñè) 

Êàï³òàë 
(âèðîáíè÷³ 
ðåñóðñè) 

Ïðàöÿ 
(ëþäñüê³ 
ðåñóðñè) 

Îá'ºäíàí³ é îðãàí³çîâàí³ 
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Êîëè íåìàº 
äîñòàòíüî¿ 
ê³ëüêîñò³ 
ðåñóðñ³â, ùîá 
îòðèìàòè âñå, 
ùî áàæàºø 

Îáìåæåí³ñòü 

Ðåñóðñè Òå, ùî 
ìîæíà 
âèêîðèñòàòè 
äëÿ 
âèðîáíè-
öòâà ðå÷åé 

Í
à 
 
ç
â
î
ð
î
ò
í
ü
î
ì
ó 
 
á
î
ö
³ 



туаG

цію обмеG

женості.

Обведи слово

"Ні", якщо малюнок не

ілюструє ситуацію обмеG

женості.

Малюнок 1

Розділ 2. ТИПИ

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Коли Наталочка і Петрик знову

завітали до Країни Економіки, ТіG

тонька Економіка розповіла їм давню

казку. Виявилося, що казка ця — економічG

на. Вона називалася

"Королівство "НіхтоGнеGзнаєGде".

У незапам'ятні часи в дивному королівстві "НіхтоG

неGзнаєGде" правив король Еконоль. Кожен, хто

жив там, був завжди веселий, усім задоволений, бо

жилося йому спокійно і безтурботно. А відбувалося

так тому, що при дворі короля Еконоля був ЧарівG

ник на ім'я   Флік Флак.

Саме він розв'язував проблеми короля. А оскільки

жителі королівства з усіма своїми труднощами зG

верталися до Еконоля, то Чарівник відразу задовоG

л ь G

н я в

і їхG

н і

п о G

треби.

Флік Флак робив так, що яблук у садах королівсG

тва збирали саме стільки,щоб вистачило для всіх

бажаючих, а корови давали молока, скільки хотіли

випити мешканці цієї дивної країни. Кожен мав теG
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плий зимовий одяг і легкий, яскравий для літньої

пори. Всі малята в королівстві мали ті іграшки, які

хотіли. Отже, чого б не побажав мешканець цієї кG

раїни — їжі, одягу, взуття, книжок, іграшок тощо

—все виконувалося Флік Флаком.

Та ось одного чудового травневого для Чарівник

прийшов до короля Еконоля.

— Ваша Величносте! — сказав Флік Флак. — Я

працював на Вас та на Ваше королівство доG        вгі

роки. Здається,я маю право відпочити. Я йду геть.

Тепер місце королівського Чарівника — вільG

не.Нехай, хто хоче,займає його. Та, щоб бути впевG

неним, що Ви більше не будете звертатися до мене

зі своїми нерозумними проблемами,я не скажу Вам,

куди саме йду і коли повернуся. Я можу взагалі не

повернутися до цього королівства.

— О, ні! — вигукнув Еконоль. — Флік Флак, ти

не можеш піти! Як же я буду без тебе? Що робитиG

муть без тебе мої підлеглі? Ні, ні, ні! Я наказую тоG

бі залишитися! — і Еконоль гнівно тупнув ногою.

— Ха! — посміхнувся Чарівник. — Ви наказуєте

мені?Ну, то що ж, добре. Разом зі своїм наказом

Ви розтанете зараз, як туман у долині.

—Я...що? Що я зроблю? — з жахом запитав

Еконоль.

Але в цю мить двері відчинилися і ввійшов слуга.

З низьким поклоном він доповів, що лицарі короG

лівства зібралися і чекають Його Величність, щоб

розпочати традиційне Весняне Свято.

— ТакGтак, звичайно! — раG

дісно вигукнув Еконоль. Я заG

раз іду, навіть біжу! Може, смачG

на їжа хоч трохи поліпшить мій зіG

псований настрій.

Але ввійшовши до банкетної

зали, Еконоль побачив

жахливу картину. Це була

справжнісінька бійка!

— Я хочу з'їсти

цей поміG

дор! —

к р и ч а в

один з

лицарів.

— Але Ви щойно взяли

1. Ó Ï³âí³÷í³é Àôðèö³ 
âíàñë³äîê çàñóõè ãîëîäó-
þòü ëþäè. 

²ç 
òåëåïåðåäà÷³ 
"Íîâèíè äíÿ" 

2. Ö³íè íà áåíçèí ï³äâè-
ùèëèñÿ, áî âèäîáóòîê íà-
ôòè ïîñò³éíî çìåíøóºòü-
ñÿ. 

²ç ãàçåòè 
"Ãîëîñ 
Óêðà¿íè" 
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котлету! — обурено відповідав інший, вихоплюючи

меча з ножен і готуючись захищати своє право на

помідор.

— Яке нахабство! Ви забрали зі столу все масло!

— чулося з одного кутка  зали.

— Це моє!

— Ні, віддайте негайно! — неслося з іншого.

— Панове, панове! Спиніться! — грізно закричав

Еконоль.

Запанувала тиша.

— Хтось може пояснити мені, що відбувається?

— гнівно запитав король. Усі почали говорити одG

ночасно, не слухаючи і перебиваючи один одного.

— Мовчати! — гримнув король. — Лицар Клад,

Ви розповісте мені, що сталося.

— Слухаюсь, Ваша Величносте! Справа в тім, що

сьогодні чомусь не всім вистачило смаженої гуски.

А потім з'ясувалося, що помідорів недостатньо для

бажаючих. І масло раптом зникло із середини стоG

лу.Та й хліба дісталося по одному шматку кожному.

От і все, більше нічого не сталося.

— О, Господи! — застогнав Еконоль. — ПодуG

мати тільки, лицарі мого королівства зчинили бійку,

наче хлопчиська з вулиці! Яка ганьба! Але я... я поG

винен сказати вам правду. Великий Чарівник Флік

Флак пішов від нас. Я не знаю, чи повернеться він

узагалі колиGнебудь. Наші безтурботні дні, коли ми

мали все, що хотіли, — ці дні, на жаль, у минулоG

му.Обмеженість...Обмеженість стає законом нашоG

го життя. Обмеженість у всьому — вже немає баG

гато яблук та хліба, м'яса і масла, картоплі  й поміG

дорів; не буде в достатній кількості нічого,чого хотіG

лося б мати мешканцям мого королівства.

Обмеженість...

— Що ж ми робитимемо? — запитав лицар ЗаG

кон.

— Треба віддати всю їжу тим, хто стоїть праворуG

ч столу, — сказали лицарі, які знаходилися справа.

— Ні, ні. Треба всю їжу віддати тим, хто стоїть

ліворуч! — загукали лицарі, котрі були зліва від

столу.

— Треба розпочати бій, і нехай він вирішить, хто

отримає цю їжу, — заявив лицар Креш, найбільG

ший та найсильніший з усіх.

 ЗАПИТАННЯ

1. Чи сподобалося тобі, як закінчилася казка? ЯкG

що ні, то який кінець запропонував би ти?

2. Як ти гадаєш: як лицарі вирішать розділити

їжу? Що б ти їм запропонував?

3. Якщо Флік Флак узагалі ніколи не повернеться

назад, як мешканці королівства "НіхтоGнеGзнаєG

де"будуть отримувати необхідні речі?

4. Якщо жителі королівства будуть змушені самі
виробляти все необхідне, які проблеми вони повинні
розв'язати передусім?

5. Коли все необхідне буде вироблене, що чекає
жителів королівства? Які питання їм треба буде роG
зв'язати?

6. Як можна назвати ті умови, за яких чогось неG
має в достатній кількості для всіх, хто хоче мати це
для себе?

— Ви, звичайно, розумієте, що Чарівник Флік

Флак живе тільки в казці, — звернулася до дітей

Тітонька Економіка. — У житті люди повинні самі

виробляти все необхідне: вирощувати хліб, шити

одяг, будувати житло...

— То як все ж таки лицарі королівства повинні

розподіляти їжу? — запитав Петрик Тітоньку  ЕG

кономіку.

— А ти сам як вважаєш? — посміхнулася  та.

— Треба віддати тим, хто більше зголоднів, тобто

тим, кому їжа найпотрібніша. Так буде справедлиG

во, —  сказала Наталочка.

— Ні, справедливо буде тоді, коли більше їжі отG

римає той, хто більше працював, — заперечив ПеG

трик.

— Але як ви можете чітко визначити, хто більше

зголоднів, хто — менше? — запитала Тітонька ЕG

кономіка. — Або хто більше втомився, працюючи,

а хто — менше? Хіба існує такий прилад, щоб оG

б'єктивно виміряти голод чи втому?

Діти замислилися.

— Тоді... — невпевнено почав Петрик, — тоді

можна розіграти лотерею...

— Або їжу заберуть ті, хто прийшов першим...

— А може, вони вирішать це за допомогою сили:

хто сильніший, той і матиме їжу...
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А  тепер  давайте  зробимо  загальні               

 ВИСНОВКИ

1. Оскільки ресурси обмежені, будьGяке суGспільсG
тво не може мати абсолютно все, чого хочуть його
члени.Треба ВИБИРАТИ: що саме виробити з
обмежених ресурсів і як саме виробити.

2. Коли товари вироблені, постає питання: як їх
розподілити? Або: хто їх буде споживати? Бо осG
кільки ресурси обмежені, то обмежена і кількість
вироблених товарів — тож на всіх не вистачить.

3. Отже, три головні запитання, які розв’язує буG

дьGяка економіка: ЩО виробляти, ЯК виробляти,

ДЛЯ КОГО виробляти?

4. Залежно від того, як суспільство відповідає на

ці питання, розрізняють традиційну, адміністративG

ноGкомандну і ринкову економіки.

 ПЕРЕВІР СЕБЕ

Тест «Типи економічних систем»

Обведи літеру, якою, на твій погляд, позначена пG

равильна відповідь.

1. У країні А всі речі виробляють так, як і багато
років тому. Ким буде людина — селянином, ремісG
ником, торговцем тощо — відомо з дня її нароG
дження. У цій країні панує:

а) ринкова економіка;

б) традиційна економіка;

в) адміністративноGкомандна економіка.

2.У країні В окремі виробники можуть виготовляG

ти різні речі будьGяким законним шляхом. У цій кG

раїні:

а) ринкова економіка;

б) традиційна економіка;

в) адміністративноGкомандна економіка.

3. Яке завдання стоїть перед усіма економічними

системами:

а) як зробити кращим життя всіх людей;

б) як використати обмежені ресурси;

в) як налагодити вигідну торгівлю з іншими країG

нами.

Розділ 3. ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ТА

АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ

Одного разу, коли Петрик повернувся зі школи,

пообідав і швиденько зробив уроки, Наталочка  заG

— А може, щоб уникнути бійки, король розподіG

лить їжу сам?

— Але як, на яких умовах? Кому він віддасть, а

кого залишить голодним?

— А може, вони почнуть торгувати, і їжу матиме

той, у кого вистачить грошей купити?

Так Наталочка і Петрик розмовляли, а Тітонька

Економіка слухала їх та посміхалася. Коли діти розG

гублено замовкли, Тітонька Економіка сказала:

— Любі мої! Кожна ваша відповідь — правильна.

— Як же це? Не може бути! — здивувався ПетG

рик.

— Може. Кожне суспільство самостійно вирішує,

як розподіляти все, що вироблене. Більше того, воG

но вирішує, що саме треба виробляти і як виробляG

ти.Тож будьте уважними:

ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ СТОЯТЬ

ПЕРЕД БУДЬGЯКОЮ ЕКОНОМІКОЮ:

ЩО, ЯК І ДЛЯ  КОГО  ВИРОБЛЯТИ?

Залежно від того, як розв'язуються ці питанG

ня,розрізняють традиційну, адміністративноGкоманG

дну і ринкову економіки.

Якщо на запитання ЩО, ЯК І ДЛЯ КОГО ВИG

РОБЛЯТИ суспільство відповідає: таку продукG

цію, таким чином для таких людей, як це робили за

дідівGпрадідів,у попередніх поколіннях, — то  це

ТРАДИЦІЙНА економіка.

Якщо на запитання ЩО, ЯК І ДЛЯ КОГО ВИG

РОБЛЯТИ суспільство відповідає, таку продукG

цію, таким чином для таких людей, як це буде переG

дбачене єдиним центром, — то це

АДМІНІСТРАТИВНА економіка.

— Зрозуміло, зрозуміло! — вигукнув Петрик.

Він був увічливий хлопчик і знав, що перебивати

дорослих недобре, але Петрик просто дуже хвилюG

вався. — Якщо на ці основні запитання суспільство

шукає відповідь за допомогою торгівлі, вигідної і

покупцеві, і продавцю, обміну тощо, — то це

РИНКОВА економіка, так?

— Ну, майже так, — посміхнулася Тітонька ЕкоG

номіка. — Пізніше ми дамо більш детальне визнаG

чення ринкової економіки.
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питала:

— А що ти зараз робитимеш?

— У мене ціла година вільного часу, — сказав

Петрик. — Уроки я зробив і можу відпочити,

наприклад, пограти з хлопцями у футбол. Або виG

рушити з Васильком до річки, спробувати, чи попG

ливуть наші кораблики, які ми вчора зробили. Або

піти в бібліотеку — вчителька казала, що надійшли

нові цікаві книжки. Зрештою, залишуся вдома і поG

дивлюся мультфільми... Багато чого можна зробиG

ти...

— А що саме ти вибереш? — допитувалася НатаG

лочка.

— Ще не знаю, відчепися.

— А давай вирішимо разом, так, як нас учила ТіG

тонька Економіка, — запропонувала дівчинка.

— Давай, — погодився Петрик. — Тільки я не

дуже добре пам'ятаю...

— У тебе є тільки одна година вільного часу.

Тобто ти маєш обмежений ресурс — час. Ти моG

жеш обрати різні варіанти, щоб використати обмеG

жений час: можна показати це на схемі.

І Наталочка накреслила на аркуші паперу таку

схему:

Схема 3

— Але ти не можеш займатись усім цим одночасG

но,— продовжувала Наталочка. — Тому тобі треG

ба зробити вибір: на що саме ти витратиш цю годиG

ну вільного часу?

— Певно, я піду грати у футбол.

— А якби зараз з'ясувалося, що, наприклад, хлоG

пці не зібралися або загубили м'яча. Щоб ти вибG

рав тоді? Інакше кажучи, який варіант вибору для

тебе є другим за значенням?

— Мабуть, піти до річки, щоб погратися кораблиG

ками,— відповів Петрик.

— Отже, ЦІНА гри у футбол — це відмова від

того,щоб піти до річки випробовувати кораблики,

так?

— Виходить, так.

— Ця ціна вибору називається

АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ, тобто те, від

чого ми відмовляємося заради найкращого (на наш

погляд) рішення.

— Зачекай хвилинку, — попрохав Петрик. —

Мені не все зрозуміло. Адже заради гри у футбол я

відмовляюся не тільки від прогулянки до річки, а ще

й від бібліотеки і від перегляду мультфільмів. Тому

альтернативна вартість мого вибору (піти грати у

футбол) — це всі інші можливості, які я не викориG

стовую, все, від чого я відмовляюся (прогулянка до

річки, відвідання бібліотеки,перегляд мультфільG

мів). Хіба не так?

— Ні, не так! — розсміялася Наталочка. — Ти

зробив найпоширенішу помилку в розумінні альтерG

нативної вартості,

вітаю тебе! ЗрозуG

мій: у тебе тільки

одна година вільноG

го часу, тобто

обмежений ресурс, і коли ти робиш вибір на коG

ристь гри у футбол, ти відмовляєшся від чогось одG

ного, того, що для тебе друге за значенням. Усі ваG

ріанти не можуть бути альтернативною вартістю

твого вибору, бо на прогулянку до річки потрібна

година, щоб відвідати бібліотеку — ще одна годиG

на, щоб подивитись мультфільми — ще одна годиG

на; тобто разом три години вільного часу, а ти маєш

лише одну! Тому ціна твого вибору — лише тільки

друга за значенням (після найкращої) можливість

використати свій вільний час.

Здається, Петрик все зрозумів. А ти?

Якщо так, давай зробимо 

 ВИСНОВКИ

1. Оскільки ресурси обмежені, людина має робити

вибір: як саме використати цей ресурс.

2. Коли вибір зроблено, можна говорити про ціну

вибору. Це — ааллььттееррннааттииввннаа  ввааррттііссттьь, тобто

те, від чого ми відмовилися заради найкращого ваG

1 година
вільного 

часу

Гра з

хлопцями у

футбол

Прогулянка

до річки з

корабликами

Відвідання

бібліотеки

Перегляд

мультфільмів
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падку ти вибрала одяг, але критерії, тобто вимоги, у
тебе були різні. Зрозуміла?

— Так.

— Ось і в Петрика будуть певні критерії вибору,
а саме: жива істота не повинна заважати бабусі, бо
ти ж сам розумієш, що бабуся старенька, швидко
стомлюється, хоче відпочити, так що — ніякого гаG
ласу; поGдруге, догляд за тваринкою повинен бути
не дуже складним, щоб ти сам міг розв’язувати всі
ці проблеми;  поGтретє, щоб з цим звірятком можG
на було  гратися, бо інакше, на мою думку, тобі з
ним просто буде нецікаво. Так, сину?

— ТакGто воно так, — роздумливо сказав ПетG

рик — Але... Може, ми якось разом...

— Гаразд. Неси сюди олівець і аркуш паперу.

Так, дякую. Давай намалюємо табличку. Зверху

вниз відкладемо можливі варіанти, тобто яких жиG

вих істот ми могли б мати дома, а зліва направо —

критерії.

Разом із мамою та Наталочкою Петрик і тато наG

малювали таблицю. Подивись, що в них вийшло:

Малюнок 2

А тепер давай разом із Петриком заповнимо табG

лицю.У тій клітинці, де тваринка відповідає критеG

рію, поставимо значок            , а де ні — значок

.

Що вийшло у тебе? У Петрика вийшло ось що:

— Ось бачиш, Петрику, найкращий варіант —
це...

— Кошеня! — вигукнув Петрик.

— Так, синку, — всміхнувся тато. — Бо він відG
повідає всім трьом критеріям і набрав найбільшу
кількість балів.

А яка альтернативна вартість Петрикового вибоG
ру?

 ВИСНОВКИ

Щоб прийняти рішення або зробити правильний

вибір,треба подолати П'ЯТЬ ЕТАПІВ:

1. ВИЗНАЧИТИ ПРОБЛЕМУ (що саме треG

ба вирішити? У нашому випадку Петрикові треба

було визначити, яку тваринку йому подарують на

День народження).

ріанта.

3. ААллььттееррннааттииввннаа  ввааррттііссттьь  — це не абсолютно

всі можливості використання альтернативного реG

сурсу, які ми не обрали. Це тільки другий за знаG

ченням (після найкращого) варіант вибору.

А як саме робити вибір?

Давай розглянемо це на прикладі... Дня нароG

дження Петрика! Отже:

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПЕТРИКА

Незабаром у Петрика День народження. Чудове
свято!Ти, напевно, як і Петрик, теж чекаєш його і
мрієш про...Вибач, ми не будемо розкривати твою
таємницю. А ось Петрик усі 365 днів після попереG
днього Дня народження мріяв про те, що йому, наG
решті, подарують живу тваринку. Але тато, мама і
бабуся весь час твердили, що тварина потребує наG
лежного догляду, а Петрик ще дуже малий, щоб заG
безпечити це. І хоч на кожен День народження хлоG
пчик знову і знову нагадує про своє бажання, він
раз у раз чує відповідь: "Ти ще не доріс, Петрику!"

Але цього року, напередодні Дня народження,
сталося ось що.

Увечері вся родина зібралася у вітальні, і мама
врочисто почала:

— Що ж, Петре, ти вже зовсім дорослий, і цього
разу ми вирішили подарувати тобі на День нароG
дження те, про що ти нас так довго просив, — жиG
ву істоту.

— УраGа! — аж підстрибнув той. — А яку саме?

— Це вже ти вибереш сам.

— Та невже? — не повірив Петрик.

— Так, — посміхнувся тато. — Але...

— Що — але? — розхвилювався хлопчик.

— Твій вибір повинен відповідати певним критеG
ріям.

— А що таке "критерій"? — запитала НаталочG
ка.

Ну, це — певні вимоги, — пояснив тато. — ЯкG
що ти йдеш гуляти на вулицю, а погода холодна, то
критерієм вибору одягу буде для тебе що? Тобто
яким повинен бути одяг, в якому ти підеш?

— Теплим, мабуть, — тихенько відповіла дівчиG
на.

— Так, молодець. А якщо ти йдеш до подруги на
День народження, то яке ти вибереш вбрання?

— Святкове...

— Правильно! Тобто і в першому, і в другому виG
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2. ПЕРЕРАХУВАТИ АЛЬТЕРНАТИВИ

(які існують можливі варіанти розв’язання проблеG

ми? Зокрема, це — пташка, риба, кошеня і цуG

ценя).

3. СФОРМУЛЮВАТИ КРИТЕРІЇ (що для

нас важливо? Скажімо, щоб тваринка не заважала

бабусі, щоб Петрик сам міг доглядати за нею; щоб

із нею можна було гратися).

4. ОЦІНИТИ АЛЬТЕРНАТИВИ (чи відпоG

відає кожен варіант визначеним критеріям?).

5. ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.

 ЗАПИТАННЯ

У магазині є червоні і білі футболки потрібних роG

змірів.Необхідно, щоб футболки відповідали таким

умовам:

а) пасували до блакитних шортів;

б) швидко не забруднювалися;

в) відрізнялися від футболок суперників (вони ноG

сять блідноGзелені футболки).

Визнач альтернативи, критерії, побудуй сітку моG

жливих рішень і дай відповідь на запитання: якого

саме кольору футболки треба придбати для шкільG

ної спортивної команди?

Продовження в наступних номерах

Ти любиш казки? Не звичайні, а такі, у яких сам
береш участь? Як це? Ось послухай, як одного разу
Наталочка потрапила в справжнісіньку казку.

КАЗКА ПРО ТРЬОХ ГНОМІВ*

КОНДИТЕРІВ

Лягаючи в ліжко, Наталочка почувала себе зовсіG

м нещасною. А справа в тому, що увечері за столоG

м мама сказала: "Доню, ти їси дуже багато солодG

кого.Тож не дивно, що вранці в тебе болів зуб. БуG

дь ласка, з'їж яблуко на десерт — і ніякого цукру

на ніч!"

І Наталочка з'їла яблуко, але хіба ж воно може заG

мінити солодкий пиріжок, тістечко або шматок пиG

рога? Звичайно, ні. Тому, засинаючи, Наталочка уG

являла собі ці смачні солодкі речі, як рапG

том...Прямо перед собою вона побачила трьох гноG

мів у високих білих кухарських капелюшках. Кожен

із них тримав у одній руці велику чашку, а в другійG

ложку.

Наталочка подивилася на Першого Гнома і запиG

тала,що він хоче приготувати. "Я спеціаліст високоG

го класу", — гордо відповів гном. — "Я роблю

найсмачніші у світі бісквітні торти!"

"О, надзвичайно!" — захоплено сказала дівчинка

і подумала, як би скуштувати такого чудового торG

та,коли він буде готовий.

Потім Наталочка побачила, що Другий Гном щоG

сь змішує у чашці. "Навіщо це? Що Ви змішуєG

те?"— поцікавилася вона. І Другий Гном пояснив,

що він робить найкраще у світі печиво з горіхами.

"Якщо ти скуштуєш мого печива, Наталочко, то

зрозумієш, чому його хочеться їсти знову й знову",

— сказав Другий Гном. Дівчинка уявила собі це

смачне диво і забула про зубний біль та мамине поG

передження.

Третій Гном щось складав у свою чашку. "Що

там у Вас?" — запитала Наталочка. "Тут все необG

хідне для тістечок із кремом. Вони — найсмачніші

за всі солодощі, які ти колиGнебудь куштувала".

Гноми взяли свої чашки і пішли до банки, у якій зG

берігався цукор. Та Наталочка раптом вигукнуG

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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Учитель:

Ця закономiрнiсть визначена вченими давно; вперше
на таку структуру витрат звернув увагу нiмецький учений
Ернст Енгель у кiнцi ХIХ ст. Вiн сформулював закон, що
визначає структуру витрат  залежно вiд доходiв: "із
зростанням доходiв сiмей питома вага витрат на їжу
зменшується, частка витрат на одяг i житло залишається
майже незмiнною, а частка витрат на задоволення
культурних потреб зростає".

Учитель:

На початку уроку ми з'ясували, як залежить структура
потреб вiд доходiв та цiн. Звернемось до другого завдання
нашої гри.

Як впливає змiна ринкових цiн на структуру витрат
сiм'ї? Змiнимо умови гри. Для прикладу використаємо
північного сусіда, Росію. Ситуацію в цій державі
оцінюють як економічну кризу. 

Обговорення з учнями таких питань:

1. Що відбулось в економіці Російської держави?
(Курс долара по відношенню до рубля постійно і дуже
збільшувався.)

2. Як називається цей процес? (Iнфляцiя.) 

3. Зрозуміло, що держава ніяк не компенсувала
населенню втрати від знецінення його валюти. Як вплине
це на доходи сім’ї? (Вони реально зменшаться.) 

4. Якi є види доходiв? (Номiнальнi i реальнi.) 

5. Якi це реальнi доходи? (Кiлькiсть товарiв i послуг,
якi сiм'я може придбати за свої номiнальнi (грошовi)
доходи.) 

Учитель:

За оцінками деяких економістів за місяць у Росії рубль
знецінився втричі, ми візьмемо менш драматичну
ситуацію, коли цiни пiдскочили в 2 рази (Див. iнструкцiю
G додаток №1, завдання 2).

6. Як змiнились номiнальнi доходи? (Незмiннi.)
7. Як змiнились реальнi доходи? (Зменшились у 2

рази.)

Учитель:
Як же змiняться витрати i їх структура в бюджетi

кожної сiм'ї, ми дізнаємося працюючи з таблицею. 

Робота з таблицею. Результати заносяться в
таблицю (додаток №3, рядок “завдання 2”) та в зведену
таблицю на дошцi "Доходи i витрати сiмей".  Можливi
результати, представлені у наведеній нижче таблиці —
варiант 2.

Обговорення з учнями таких питань:

1.Як змiнилася структура витрат сімей? (Витрати на
їжу суттєво  збiльшилися, на одяг i житло зменшились,
але не дуже, витрати на культурнi потреби суттєво
зменшились. I в даному випадку підтверджується закон
Енгеля.)

2. Про що свiдчить збiльшення питомої ваги витрат на
їжу і зменшення витрат на культурні потреби? (Про
зменшення реальних доходів сім’ї.)

3. Як вплинула на ситуацію в Україні фінансова криза
в Росії? (Збільшився курс долара; дещо зросли ціни на
товари, особливо імпортні.)

4. Як держава може компенсувати втрати населення?
(Збільшити номінальні доходи.)

Учитель:

Зменшення реальних доходів спричиняє
зниження рівня життя. Ціни “летять” вгору, реальні
доходи збільшуються, але не суттєво. В результаті людям
доводиться відмовляти собі в найнеобхіднішому. В
зв’язку з цим давайте з’ясуємо ще один наслідок
зменшення реальних доходів. Звернемося до запитання в
iнструкцiї: "Як вплине рiст цiн на товари та структуру
сукупного попиту?”

Обговорення з учнями таких питань:

1. Як змiниться сукупний попит на їжу?
(Зменшиться, але не суттєво. Розглянути поняття: попит
на їжу; змiни в попитi, товариGсубститути; натуральне
господарство.) 

2. Як  змiниться сукупний попит на одяг і
житло? ( Субсидiї бiдним сiм'ям; зменшиться попит на
одяг; зміни в попитi: бiльш дешевi товари низької якостi
— китайськi, корейськi).

3. Як це впливає на вiтчизняних виробників?
(Затоварювання, підприємства не працюють, затримка
зарплати; потенцiйнi покупцiGробiтники не можуть купити
товар.) 

4. Чому вiтчизнянi пiдприємства не отримують
прибуток? (Не вигідно, сировина дорога. Не можуть
знизити цiни.) 

5. Як змiниться сукупний попит на культурні
потреби? (Лікування “не по кишені”,  вiдсутнi витрати на
профiлактику здоров'я, не   можуть  платити за освiту,
вiдпочинок — на присадибних ділянках.)

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

РИНКОВІ ЦІНИ І СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ

Сценарій уроку з економіки для учнiв 9 класу

І.В. Тимошенко

Зведена таблиця: Доходи та витрати “сімей”
1 варіант   



Учитель:

Наслiдки зменшення реальних доходiв згубнi для
суспiльства i затягують його в ще бiльшу прiрву. 

А як же вплине змiна ринкових цiн на структуру
витрат сім’ї? (При зростанні цiн  доходи зменшуються,
отже, вiдповiдно до  закону Енгеля зростає питома вага
витрат на їжу й зменшується питома вага витрат на одяг,
житло та культурнi потреби.)

ІV. Домашнє завдання.

1. Визначте ситуацiю кожної "сiм’ї" при зниженнi цiн
у 2 рази.

2. Виконайте завдання 3 інструкції (див. додаток №1,
завдання 3) Отриманi данi занесіть до таблицi (див.
додаток №3, рядок “завдання 3”). 

3. Подумайте, як змiниться структура витрат сiм'ї і до
яких наслiдкiв це приведе?

V. Висновок по уроку.

Сьогодні ми ознайомилися з впливом рівня
ринкових цін на структуру сімейного бюджету і з’ясували,
що структура витрат визначається рівнем доходів сімей.
А зміна цін на товари переводить сім’ї з однієї категорії в
іншу (наприклад, із малозабезпеченої в бідну) й
відповідно змінює сукупний попит. 

Додаток №1

Інструкція до гри "Доходи i витрати сiм'i"

Завдання 1.

З’ясуйте, як залежить структура витрат сiм'i вiд рiвня
доходiв?

Умови:

1.Ваша сiм'я складається з 4Gх чоловiк (доходи
кожного з членiв сiм'i визначенi на окремих картках).

2.Урахуйте принцип "при iнших рiвних умовах", тобто
всi параметри, що не вказанi в умові, однакові для всiх
сiмей.

Хiд роботи:

1.Визначте доходи сiмей та запишiть їх у таблицю.

2.Розподiлiть витрати сім’ї на їжу, житло i одяг та
культурнi потреби (освіту, лікування й вiдпочинок). При
цьому ви повиннi зробити деякi обов'язковi витрати на
їжу (вартiсть мiнiмального продуктового кошика
дорівнює 35 гривень на сiм'ю) та житла — 50 гривень.
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3.Витрати повиннi бути не бiльшими  від доходної
частини.

4.Занесiть отриманi результати в таблицю (рядок
завдання №1) у гривнях i відсотки вiд доходу.

Завдання 2.

З'ясуйте, як впливає змiна ринкових  цiн  на
структуру витрат сiм'i?

Умови:

1.Рiвень ринкових цiн збiльшився в 2 рази.

2.Доходи сiмей залишилися без змiн.

3.Обов'язковi витрати зросли в 2 рази.

Хiд роботи:

1.Як позначився рiст цiн на становищi вашої сім’ї?

2.Як вплине рiст цiн на споживчi товари на структуру
сукупного попиту?

Завдання 3.

З’ясуйте, як впливає змiна ринкових  цiн  на
структуру витрат сім’ї?

Умови:

1.Рiвень ринкових цiн зменшився в 2 рази.

2.Доходи сiмей залишилися без змiн.

3.Обов'язковi витрати зменшилися в 2 рази.

Хiд роботи:

1.Визначте структуру витрат сім’ї при даному рiвнi
цiн.

2.Як це позначиться на становищi вашої сім’ї?

3.До яких змiн в економiцi це приведе?

Додаток №2

Сiм'я 1. 

Бабуся — пенсiонерка        35 грн.

Мати —  прибиральниця    65 грн.

Син   —  учень 2 класу

Син   —  учень 8 класу

Сiм'я 2.

Мати  — сторож                     60 грн.

Батько — iнвалiд 1 групи      40 грн.

Донька — учениця 3 класу

Син    — учень 5 класу

Сiм'я 3.

Мати  — вчителька               220 грн.

Батько — лiкар                      240 грн.

Бабуся — пенсiонерка            40 грн.

Син   — учень 6  класу

Сiм'я 4.

Мати  — продавець                   140 грн.

Батько  — головний iнженер    360 грн.

Син  відвідує  дитячий садок

Донька — учениця 6  класу

Сiм'я 5.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Зведена таблиця: Доходи та витрати сімей

2 варіант
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Мати  — лiкарGхiрург                     250 грн.

Батько — комерцiйний директор  750 грн.

Донька — учениця 10  класу

Син   — учень 6  класу

Сiм'я 6.

Мати  — домогосподарка

Батько — власник підприємства  950 грн.

Бабуся — пенсiонерка                     50 грн.

Донька — учениця 9 класу

З'єднайте ниткою ці два ринки. А чи відбулися зміни
через ринки 5 і 7? 

Ні.

ЗЗррааззоокк  ссххееммии  ппооттооккіівв

6. Щоб оцінити, як учні зрозуміли взаємодію ринків,
попросіть їх назвати ще будьGякі ринки, що пов'язані з уG
же існуючими, і нові події, які спричиняють зміни (напG
риклад, ринки квитків на залізничний транспорт, акцій нG
афтопереробних підприємств, альтернативних каналів
транспортування або видобутку нафти, турецьких товарів
широкого вжитку і т.ін.).

Оцінювання. Попросіть учнів знайти матеріали, в
котрих показано, як зміни на одному ринку вплинули на іG
нші ринки. На основі цих матеріалів попросіть учнів побG
удувати схему потоків, подібну до моделі, використаної на
цьому уроці.

Наочний матеріал 1

Взаємопов'язані ринки

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Доходи та витрати сім’ї
Додаток №3 
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Економічні поняття: економічні потреби, приG

родні ресурси, виробничі ресурси, продукт, товар, послуG

ги, дефіцит, ресурсозабезпеченість, екологічна місткість

території.

Природоохоронні терміни: відходи, навколишG

нє середовище, природокористування, переробка відхоG

дів, сміттєзвалища, якість навколишнього середовища.

Тип уроку: комбінований (безпосереднє

навчання, робота в групах, пошукова дослідницька робоG

та).

Тема уроку: Обмеженість природних ресурсів

(класифікація природних ресурсів, ресурсозабезпеченість

і природокористування)

Мета уроку:

– звернути увагу на забруднення навколишньоG

го середовища та шляхи подолання цього забруднення; 

– описати товари й послуги, що безпосередньо

чи опосередковано (через господарські процеси) надаюG

ться природними ресурсами навколишнього середовища;

– охарактеризувати якість навколишнього сереG

довища як продукту, що задовольняє економічні потреби

людей; 

– навчити учнів визначати ресурсозабезпечеG

ність території;

– пояснити, в чому полягає компроміс між проG

дуктами, що надходять до нас від народного господарстG

ва, та продуктами, які ми одержуємо з природи; 

– з’ясувати разом з учнями шляхи розв'язання

екологічних проблем;

– дати учням поняття про екологічну місткість

регіону та навчитися визначати її;

– обговорити альтернативи, що стоять перед суG

спільством, стосовно сьогоднішнього і майбутнього викоG

ристання ним природних ресурсів;

– виховувати в учнів любов до природи, бережG

ливе ставлення до навколишнього середовища.

Обладнання: 

– карти корисних копалин (світу,України і облаG

сті);       – атласи (світу, України і області);

–  роздатковий матеріал.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Опитування учнів.

Запитання

1. Що вивчає економіка? (Економіка вивчає

організацію виробництва. Що, як і для кого виробляти).

2. Які основні етапи економічного дослідження?

(Добір фактів, розробка теорії, обгрунтування

економічної політики).

3. Яке значення економічної науки для суспільства?

(Розроблення принципів, що стають основою економічної

політики; сприяє демократизації суспільства).

4. Що дає економічна наука окремій людині?

(Раціональна поведінка у споживанні й використанні

індивідуальних заощаджень; уміння орієнтуватись у сфері

бізнесу; прийняття доцільних рішень при виборі сфери

зайнятості).

5. Які особливості має виробництво? (Виробництво

має дві важливі особливості: воно одночасно є взаємодією

людини з природою й сукупністю відносин між людьми).

6. Що являють собою природні ресурси? (Природні

ресурси  — це тіла і сили природи, що беруть

безпосередньо участь у виробництві).

7. А що таке природні умови?  (Це тіла та сили

природи, що не беруть безпосередньої участі у

виробництві і  допомагають процесу виробництва).

8. За якими ознаками можна класифікувати   природні

ресурси? (За призначенням, за вичерпністю, за віком, за

походженням, за геосферами і т.д.).

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Обмеженість природних ресурсів

Придбати всі товари та послуги в магазині, що

відповідали б нашим економічним бажанням, не можна.

Природа довкола нас безпосередньо надає нам чимало

дуже важливих для людини товарів і послуг, таких, як чиG

ста вода, чисте повітря, захист від ультрафіолетових проG

менів, захоплюючі краєвиди, рослини й тварини, що поG

трібні нам. На жаль, природні можливості "виробляти" їх

ОБМЕЖЕНІСТЬ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

План # конспект уроку для 10 класу 

М.М. Богович 

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ



33

Ïîñòìåòîäèêà, ¹3(21), 1998

Ресурсозабезпеченість – це співвідношення

між величиною природних ресурсів і розмірами їх викориG

стання. Її виражають або кількістю років, на котрі повинG

но вистачити якогось ресурсу, або його запасами з розраG

хунку на душу населення.

Звичайно, на показник ресурсозабезпеченості

впливає насамперед багатство чи бідність території на

природні ресурси. А ще ресурсозабезпеченість залежить

також від масштабів їх вилучення (споживання), саме це

поняття є не природничим, а соціальноGекономічним.

Це завдання виконують усі учні. Декілька учнів

роблять висновок про ресурсозабезпеченість.

Учням можна дати домашнє завдання, щоб вони виG

значили ресурсозабезпеченість держави, області окремиG

ми видами природних ресурсів.

3. Природокористування

Активна роль людини у взаєминах із навколишG

нім середовищем виявляється у природокористуванні, як

особливій сфері господарської діяльності.

Природокористуванням називають сукупність

заходів, які вживає суспільство з метою вивчення, охороG

ни, освоєння та перетворення навколишнього середовища.

Природокористування може бути раціональним
і нераціональним.

Раціональне природокористування передGбачає
гармонійну взаємодію суспільства й природи. Воно вихоG
дить з того, що може і повинно керувати своїми взаємоG
зв'язками з природою, тобто не тільки усувати, але й поG
переджувати небажані наслідки втручання людини в її
процеси.

Нераціональне природокористування означає

однобічне, утриманське, "споживацьке" ставлення до

природи, намагання "витиснути" з неї якомога більше маG

є обмеженими. Через обмеженість ресурсів суспільство

завжди стоїть перед проблемою, як розподілити їх таким

чином, щоб досягти найкращого результату, тобто як

створити таку кількість споживчих благ, щоб мати змогу

якнайповніше задовольнити потреби.

Усі природні (виробничі) ресурси поділяються на

вичерпні і невичерпні, а вичерпні, в свою чергу, поділяюG

ться на відновні (відтворювані) і невідновні (невідтворюG

вані).

ККллаассииффііккааццііяя  ппрриирроодднниихх  рреессууррссіівв  ззаа                                ввииччееррпп11

ннііссттюю

Учням пропонується заповнити цю таблицю. А

потім декілька учнів зачитують свої відповіді, а решта звіG

ряють.

Обмеженість ресурсів певною мірою відносна,

адже вона зумовлена рівнем потреб, претензій споживачів

на речі та послуги. Обмеживши потреби, можна відносно

зменшити й обмеженість ресурсів. Проте таке пояснення

причин обмеженості ресурсів торкається лише одного боG

ку проблеми. Деякі види ресурсів, насамперед невідтвоG

рювані, обмежені самою природою, і рано чи пізно настаG

не час вичерпання їх. Обмеженими є сама територія ЗемG

лі, суші, грунтів того чи іншого типу, корисні копалини

тощо. Стосовно цих ресурсів можемо стверджувати про їх

абсолютну обмеженість.

Учням пропонується розглянути карти, на яких

позначено природні ресурси різних територій (світу, країG

ни, області). Для цього клас ділимо на три групи: одна

група розглядає карти природних ресурсів світу, друга –

України, третя – області. Розглянувши карти, учні поG

винні відповісти на запитання й зробити висновок: Як і

якими ресурсами забезпечені окремі території? Які приG

чини того, що різні території неоднаково забезпечені реG

сурсами? (Від групи відповідає один учень.)

2. Ресурсозабезпеченість

Отже, окремі райони, країни та навіть материки

мають різну ресурсозабезпеченість.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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виробництва, перехід до маловідходних і безвідходних виG

робничих процесів. Цей шлях – головний, бо він не просG

то зменшує, а запобігає забрудненню навколишнього сеG

редовища.

Приклад. Замкнутий цикл водопостачання.

Третій шлях полягає в глибоко продуманому,

найбільш раціональному розміщенні так званих "брудних"

виробництв, які справляють найбільший негативний вплив

на стан навколишнього середовища. До "брудних" виробG

ництв у першу чергу належать хімічна і нафтохімічна, меG

талургійна, целюлозноGпаперова промисловість, теплова

енергетика, виробництво будматеріалів.

Тому головними критеріями у виборі варіанта виG

користання ресурсів є досягнення повного використання

ресурсів та повного обсягу виробництва. А це означає, що

виробничі ресурси суспільства використовуються в такій

комбінації й на такій технічній основі, що забезпечують

найбільший економічний ефект і результат.

4. Екологічна місткість регіону

Для кожної конкретної території можливе певне,

тільки їй допустиме навантаження, а тому розглянемо каG

тегорію місткості регіону.

Екологічна місткість регіону – це кількісно

виражена здатність природного або природноGгосподарG

ського комплексу підтримувати необхідну соціальноGекоG

номічну рівновагу на відповідній території.

Її можна представити у вигляді граничної можлиG

вості природного середовища даного регіону протистояти

деградації під впливом антропогенного та техногенного

навантажень:

М = ГДН П  ,  

де  М –  місткість (екологічна) регіону;

ГДН – граничноGдопустиме навантаження (анG

тропогенне і техногенне);

П – площа регіону.

Значення ГДН залежить від якісного  та кількіG

сного складів природноGресурсного потенціалу регіону:

Мптк =  ГДНа Пптк, 

де Мптк –  Місткість (екологічна) природноG

територіального комплексу  (чол.);

Пптк – Площа природноGтериторіального компG

лексу (га);

ГДНа –  граничноGдопустиме навантаження

(середньорічнеGантропогенне) на природний комплекс,

(чол./га).

теріальних благ, не турбуючись про її збереження і тим

більше поліпшення.

Завдання. Навести приклади раціонального та неG

раціонального природокористування. (Одна половина

класу наводить приклади раціонального природокористуG

вання, друга G нераціонального).

Про забруднення навколишнього середовища ви

вже чули й знаєте багато, і воно не може нас не турбуваG

ти. "Поганий той птах , який забруднює власне гніздо", –

говорить народне прислів'я. То невже все людство та й

кожен із нас починає уподібнюватися тому птахові?

Забруднення навколишнього середовища – це

небажана зміна його властивостей у результаті антропоG

генного надходження різних речовин і сполук. Воно приG

зводить або може призвести в майбутньому до шкідливоG

го впливу на гідросферу, атмосферу, на рослинний і тваG

ринний світ, на будівлі, конструкції, матеріали, а в кінцеG

вому підсумку на саму людину. Воно пригнічує здатність

природи до самовідновлення своїх властивостей.

Що може бути джерелом забруднення навколиG

шнього середовища? (Запитання до класу. Декілька учнів

відповідають на нього.)

Учитель підсумовує: джерелами забруднення навкоG

лишнього середовища можуть бути різні форми видобутку

природних ресурсів: відкрита розробка корисних копалин,

добування їх у зоні континентального шельфу тощо. Але

головне джерело забруднення — повернення в природу

тієї величезної маси відходів, які утворюються в процесі

виробництва і споживання людського суспільства. Вже

зараз вони становлять понад 70 млрд. т, а до кінця столітG

тя можуть збільшитися до 100 млрд.т. Особливу небезпеG

ку становить надходження в природу невідомих їй речоG

вин та сполук, створюваних хімічною промисловістю.

Унаслідок зростаючого забруднення навколишG

нього середовища під загрозою опинилося багато життєво

важливих природних взаємозв'язків. Це, в свою чергу,

почало спричиняти зміни умов життя й діяльності людей і

вже породило ряд складних екологічних проблем, які маG

ють кілька аспектів G господарський (економічний), охоG

рони здоров'я, естетичний тощо.

Але людство не лише засмічує своє "гніздо". ВоG

но визначило шляхи розв'язання екологічних проблем і

вже почало робити практичні кроки.

Перший шлях полягає у створенні та вдосконаG

ленні різних очисних споруд, у застосуванні малосірчистоG

го палива, знищенні й переробці відходів і сміття, рекульG

тивації земель тощо.

Другий шлях – це розробка та застосування

принципово нової природоохоронної ("чистої") технології

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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Задача 5. Визначте екологічну місткість териGторії
міського району, який складається з парку площею 10 га,
зелених насаджень – 2 га й озерної прибережної
акваторії площею 6 га.

Розв'язання:

n

Оскільки М = ΣΣ  Мпткk,  
k=1 

де із табл. 1 визначаємо:

ГДН міського парку = 40 чол./га;

ГДН зелених насаджень = 5 чол./ га;

ГДН озерної акваторії = 550 чол./га; отже:

М =   40 чол./га 10 га + 5 чол./га  2 га +

+ 550 чол./га  6 га   = 3710 чол.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.

Запитання

1. З яких компонентів складаються запаси природних

ресурсів? (Корисні копалини, тварини, рослини болота,

океани, ліси, повітря, Сонце і т.д.).

2. Які природні ресурси належать до енергоносіїв?

(Нафта, природний газ, вугілля, горючі сланці, сонячна

енергія, вітер тощо).

3. Які товари та послуги ми не можемо взяти у

природи? (Автомобілі, комп’ютери, освіта, медичGне

обслуговування, фільми, одяг, стрижка волосся,

транспортні послуги, будинки тощо).

4. Назвіть відходи виробництва (Опилки, паперовоG

деревна маса, розчинники, металобрухт, попіл, шлаки,

гази).

5. Назвіть відходи споживання (Використані

упаковки, баночки зGпід напоїв, викинуті газети, сміття,

старий одяг і меблі).

6. Які природні умови і ресурси характеризують якість
навколишнього середовища? (Життєво необхідні
продукти: повітря, вода, поглинання деревами СО;
послуги душевного збагачення: прогулянки лісом, купання
в озері, милування різGними краєвидами).

7. Яким чином дерева у лісі можуть бути

безпосередньо й опосередковано використані для

задоволення потреб споживача (Опосередковано: зрізане

дерево потрапляє у виробничу сферу як сировина, а звідси

виходить у вигляді паперу або виробів із дерева та

відходів виробництва. Безпосередньо: Дерева надають

прямі послуги людям, абсорбуючи СО, створюючи

середовище існування для дикої природи, надаючи

прохолоду у спеку, створюючи приємний для ока пейзаж.

Таким чином, дерева безпосередньо дають нам якість

навколишнього середовища).

Екологічна місткість території регіону дорівнює

сумі місткості територій усіх типів природноG

територіальних комплексів:

n 

М = ΣΣ  Мпткk, 
k=1 

де n – загальна кількість типів природноGтеритоG

ріальних комплексів у регіоні;

k – порядковий номер типу природноGтериторіG

ального комплексу.

Отже, екологічна місткість регіону характеризуєG

ться максимальною чисельністю населення, для якої її

природним комплексом і умовами може бути забезпечена

нормальна життєдіяльність.

Розв'язування задач

Клас ділиться на групи по 4 учні в кожній. ВикоG

ристовуючи формули і таблицю 1, розв'язують задачі.

Розв'язавши задачу, групи обмінюються карточками із

задачами.

Задача 1. Визначте екологічну місткість міського парG

ку, площа якого 100 га.

Розв'язання: 

У табл. 1 знаходимо гранично допустиме антроG

погенне навантаження на територію міського парку:

ГДНа = 40 чол./га, яке підставляємо у формулу М =

ГДНа Пптк , 

М =  40 чол./га 100 га  = 400 чол.

Задача 2. Визначте екологічну місткість пляжу завG

ширшки 70 м  і площею 5 га.

Розв'язання:

Згідно з табл. 1 ГДНа пляжу = 1050 чол./га.
Застосовуючи формулу М = ГДНа Пптк , знаходиG
мо: М = 1050 чол./га  5 га = 5250 чол.

Задача 3. Екологічна місткість лукопарку     9100

чол. Визначте його площу.

Розв'язання:

Значення ГДНа лукопарку (беремо з табл. 1)
дорівнює 70 чол. /га:

М         9100чол
П = ГДНа=  70 чол/га= 130 га.

Задача 4. Визначте екологічну місткість зелених наG
саджень у забудованій частині площею 3 га.

Розв'язання:

Застосовуємо формулу М = ГДНа Пптк. ВизG
начивши, що ГДН зелених насаджень дорівнює 5
чол./га, знаходимо М =  5 чол./га 3 га= 15 чол.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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ТТааббллииццяя  11Отже, найбільш загальною метою економіки є

якнайповніше задоволення економічних проблем насG

елення з урахуванням обмеженості ресурсів.

Навколишнє середовище можна розглядати як зG

апас природних ресурсів, що формують його.

Ці ресурси можуть задовольняти економічні

потреби людей двояко: опосередковано – надаючи

енергію та сировину для виробництва товарів і послуг (спG

оживчі й капітальні товари), або безпосередньо — через

життєво важливі продукти та послуги, що приносять нам

емоційноGдушевну насолоду. Останні в сукупності визнаG

чають те, що ми називаємо якістю навколишнього середоG

вища.

На жаль, виробнича діяльність і споживання неG

минуче ведуть до виникнення відходів, які, зрештою, поG

вертаються назад, в навколишнє середовище. На щастя,

це середовище здатне засвоювати декотрі з відходів.

Кількість та походження відходів плюс кількість природG

них запасів , що були вилучені з середовища на потреби

виробництва, впливатимуть на майбутню величину достуG

пних природних ресурсів і здатність цих ресурсів постачаG

ти сировину й енергію для виробництва поряд із підтриG

манням якості навколишнього середовища.    З метою

зменшення тиску відходів на природу суспільство може

виділити певну частину своїх ресурсів для організації пеG

реробки вторсировини, спалювання відходів, створення

технології формування сміттєзвалищ тощо.

Природні ресурси оточуючого нас середовища є
джерелом сировини та енергії, сховищем відходів, фабриG
кою переробки цих відходів, постачальником якості приG
родного середовища. Тому їх потрібно зберігати і викориG
стовувати раціонально.

Аналіз відповідей учнів та оцінювання рівня знань та
умінь школярів.

V. Домашнє завдання.

Підготувати відповіді на питання:

1. Які є у людства альтернативи вичерпним енергореG
сурсам?

2. Чи веде сама по собі НТР (науковоGтехнічна ревоG
люція) до прискорення вичерпності природних ресурсів?
Свою думку обгрунтуйте.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Òåðèòîð³àëüí³ êîìïëåêñè ÃÄÍà, 
÷îë./ã
à 

Òåìíîõâîéí³ ñìåðåêîâ³ ³ ÿëèöåâ³ ë³ñè  2 
Ñìåðåêîâ³ ë³ñè, ñîñíîâ³ ë³ñè íà ñóõèõ ãðóíòàõ  3 
Îñèêîâî-áóêîâ³ ë³ñè  3 
Ñâ³òëîõâîéí³ ë³ñè íà ìîêðèõ ãðóíòàõ, îñè÷í ÿêè 
íà ìîêðèõ ãðóíòàõ  

 
4 

Ñîñíîâî-äóáîâ³ ë³ñè íà ñóõèõ ãðóíòàõ  6 
Áåðåçíÿêè íà çâîëîæåíèõ ãðóíòàõ, ñî ñíîâî-
äóáîâ³ ë³ñè íà çâîëîæåíèõ ãðóíòàõ  

 
7 

Òîïîëÿ, âåðáà, êëåí íà ìîêðèõ ãðóíòàõ  9 
Äóáîâî-øèðîêîëèñòÿí³ ë³ñè íà çâîëîæåíèõ ãðó í-
òàõ  

10 

Âåðáà, òîïîëÿ, êëåí íà çâîëîæåíèõ ãð óíòàõ  12 
Çì³øàíèé, øèðîêîëèñòÿíèé, çëàêîâî-
ð³çíîòðàâíèé ë³ñ ìàëî¿ çàìêíóòîñò³  

 
18 

Ë³ñîïàðêè 20 
Ë³ñîâ³ ëóêè, âèðóáêè, çð³äæåí³ ïîñàäêè  24 
Ð³çíîòðàâíî-çëàêîâ³ ëóêè ç íåâåëèêèìè âîä î-
éìàìè, ïîîäèíîêèìè äåðåâàìè òà ÷àãàðíèêàìè  

 
25 

Çëàêîâî-ð³çíîòðàâí³ ëóêè ç îêðåìèìè äåðåâ àìè ³ 
÷àãàðíèêàìè  

 
30 

Ëóêîïàðê  70 
Ì³ñüê³ ïàðêè  40 
Çåëåí³ íàñàäæåííÿ ó çàáóäîâàí³é ÷àñò èí³ ì³ñòà  5 
Áåðåãîâ³ òåðèòîð³¿ çàâøèðøêè äî 300 ì  112 
Îçåðí³, ïðèîçåðí³ àêâàòîð³¿ çàâøèðøêè äî 50 ì  550 
Ïëÿæ³ çàâøèðøêè äî 100 ì  1050 
Ð³÷êîâ³ ïðèáåðåæí³ àêâàòîð³¿ çàââèøêè ä î 50 ì  1100 

Гранично допустимі навантаження (антропогенні)
на  природно*територіальні комплекси
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ВВ  ааррххіівваахх  ррееддааккццііїї  ззааллиишшииллииссяя

ттааккіі  ммааттееррііааллии  зз  ееккооннооммііччннооїї

ооссввііттии

Взаємодія ринків (конспект

уроку для учнів 11 класу) 

Н. Б. Решетняк (м. Харків)

Інтернаціональна освітня

програма в галузі “Економіка” 

Ю.М. Лелюк

Роздуми вчителя економіки

С.Л. Соловей

Вплив економічного розвитку

на рівень оволодіння

державною мовою та

формування мовної

самосвідомості громадян

України

В.П. Дузенко

ННааввччааллььнноо11ммееттооддииччнніі

ррооззррооббккии  ввччииттеелліівв  ееккооннооммііккии

ааввттооррссььккооїї  шшккооллии  №№  3377  мм..

ППооллттааввии

Програма курсу “Економіка

для найменших” (1*3 класи)

В.С. Костенко

Сценарій уроку*гри з

економіки “Скарби чарівної

скриньки” (1клас)

В.С. Костенко

Програма курсу “Вступ у світ

економіки” 

(2*3 класи)

Ю.М. Дмитрієнко

Сценарій уроку з економіки

“Ринкова рівновага”          (5

клас)

Ю.М. Дмитрієнко

Програма курсу “Основи

економічних знань” 

(7*8 класи)

Г.Л. Морозова

Сценарій уроку з економіки

“Попит домовляється з

пропозицією” (7 клас)

Г.Л. Морозова

Програма курсу “Основи

економіки” (10*11 класи)

Ю.М. Лелюк

Почему и как изменяется

спрос на конкретный товар

И.Е. Тимченко
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КУРС "ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ" НА
ІНТЕГРОВАНИХ УРОКАХ

З досвіду викладання

О.С. Мальцева

Необхідність викладання економічних

дисциплін у школі, здається, вже не викли1

кає дискусій. Але невизначеним залишаєть1

ся питання про те, де взяти додаткові го1

дини для економіки, як же "втиснути" ще

один предмет у перевантажений шкільний

розклад? Існує й інший бік проблеми. Адже

в реальному житті немає окремо економіч1

них питань, окремо — моральних, соціаль1

них або політичних. Усі вони тісно взаємо1

пов'язані, залежать одне від одного. Як ви1

кладати економіку школярам, щоб вона не

залишилася для них теорією, нехай цікавою,

але непридатною для розв'язання повсяк1

денних проблем?

Досвід роботи викладачів гімназії    №

2  м.Куп'янська Харківської області переко1

нує, що на ці два запитання є одна відповідь

— інтегровані уроки. Так, саме інтегровані

уроки дають можливость розглядати еко1

номічні проблеми під час вивчення історії,

географії, математики, літератури тощо.

Це дозволяє зосередитись на економічних

питаннях без збільшення кількості годин

для економічної дисципліни і водночас спри1

яє формуванню економічного мислення в уч1

нів, умінню бачити економічні аспекти в рі1

зних виявах, у різних життєвих ситуаціях.

Підготовка таких інтегрованих уроків

— справа непроста, оскільки, крім копіткої

праці, вимагає ще й  однодумців. "А чому це

я повинен пов'язувати свою хімію (фізику,

біологію тощо) із Вашою економікою?" —

можуть запитати Вас колеги у відповідь

на пропозицію провести інтегрований урок з

елементами економіки. І якщо це сталося,

поспівчуваємо Вам: за таких умов створи1

ти цікавий інтегрований урок буде дуже

важко. Але спробувати варто. Можливо,

Вам у цьому допоможе мій досвід і досвід

моїх колег. У цій статті наведені плани

двох інтегрованих уроків. Може, вони ста1

нуть поштовхом для спільної творчості

вчителів різних шкільних предметів. Адже

формування економічного мислення учнів —

завдання не тільки вчителів економіки, а й

усієї системи шкільної освіти.

ЯПОНІЯ ПІСЛЯ ДРУГОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ

ППллаанн  ііннттееггррооввааннооггоо  ууррооккуу  

зз  ееккооннооммііккии  йй  ііссттооррііїї  вв  1111  ккллаассіі

Мета уроку:

1. Використовуючи матеріали періодичних

видань, преси, публіцистичну літературу та меG

муари, розкрити особливості післявоєнного

розвитку Японії, самобутність цієї країни.

2. Показати її шлях до світового лідерства

в економічному розвитку, вплив японської моG

делі менеджменту.

Під час вивчення цих питань  формуG

ються навички роботи з різними джерелами

знань для розкриття змісту, уміння поєднуваG

ти знання з історії та економіки.  Для глибшоG

го засвоєння матеріалу учні повинні вміти

встановлювати взаємозв'язки.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА 

УЧНІВ ДО УРОКУ

1. За два тижні до уроку учням пропонуєG

ться самостійно дібрати матеріал про післявоG

єнний розвиток Японії: політичне життя, особG

ливості японського економічного розвитку та

національного характеру, культури, менеджG

менту.

2. За тиждень до уроку вчителі економіки

й історії перевіряють, які матеріали опрацюваG

ли учні і що вони зможуть розповісти на уроці.

3. Для тих, хто не дібрав нічого, підG

готовлені питання для участі в дискусії з викоG

ристанням матеріалів, запропонованих учитеG

лями.

ПЛАН УРОКУ

1. Політичний устрій, політичні партії.

2. Особливості економічного розвитку,

причини економічного процвітання в післявоG

єнний період.

3. Психологія японського менеджменту.

4. Соціальне врегулювання поведінки япоG

нців. Японський побут.

5. ЯпонськоGамериканські відносини.

6. Спірні з Росією території.

ХІД УРОКУ

I. Актуалізація опорних знань.

Вступне слово вчителя історії: ставиться

мета уроку, визначається його план і проводиG

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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ться бесіда про підсумки Другої світової

війни, про виникнення спірних територій.

II. Здобування нових знань, умінь та

навичок.

1. Передбачене творче завдання проG

блемного характеру: "Простежити внутG

рішні й зовнішні умови післявоєнного

розвитку Японії, що забезпечили їй свіG

тове лідерство поряд із США та НімечG

чиною". Вчитель, прочитавши це завданG

ня, записане на дошці і в зошитах учнів,

пропонує в ході уроку самостійно зробиG

ти в зошитах записи, які допоможуть при

узагальненні матеріалу наприкінці уроку.

2. Бесіда про політичний устрій, поG

літичні партії, особливості міжнародного

становища Японії.

3. Учитель економіки дає завдання:

довести, що Японія вступила в постіндусG

тріальну інформаційну еру. У своїй розG

повіді вчитель економіки висвітлює пиG

тання про загальну комп'ютеризацію, інG

телектуалізацію виробництва, про розшиG

рення потоку різних товарів на внутрішG

ньому та зовнішньому ринках, розкриває

японську ідею створення поясу технопоG

лісів. Після цього два учні, використовуG

ючи книгу Лі Якаккі й інші матеріали,

розповідають про японськоGамериканське

суперництво на ринку автомобілів і про

особливості японського менеджменту, що

культивує корпоративний дух японської

фірми.

4. Учні самостійно роблять висновки

(виконуючи економічну частину завданG

ня) про те, що не енергія, а інформація

стає основним фактором відтворення госG

подарської структури, домінування в гаG

лузі технологій, пов'язаних із виробництG

вом інформаційних товарів, науковоGтехG

нічні інновації стали гарантією економічG

ного процвітання, що свідчить про сфорG

моване постіндустріальне інформаційне

суспільство.

5. Використовуючи книжки ОвчинG

никова "Сакура и дуб", "Ветка сакуры",

а також книгу Пронникова "Японцы",

учні з допомогою цікавого матеріалу

з’ясовують питання японського побуту,

японської культури, високого престижу

продуктивної праці, самодисциплінованоG

сті японців.

6. Про міжнародні зв'язки та участь

Японії в міжнародному розподілі праці

учні розповідають, використовуючи підG

який допоможе досягти у своїй галузі

професійного й особистого успіху".

2. "Лопахин не купец в пошлом

смысле этого слова. Надо сие пониG

мать" (А.П.Чехов).

ПЛАН УРОКУ

1. Місце підприємництва в ринковій

економіці.

2. З історії підприємництва.

3. Лопахін  як  новий  тип  підприG

ємця.

4. Етичні вимоги до діяльності підG

приємця.

На уроці двох учителів чергуються

різні методичні прийоми, активізуючи

процес мислення, оскільки кожен учень

обов'язково щоGнебудь зробив самостійG

но: або був задіяний у вивченні додаткоG

вої літератури, добирав матеріал для відG

повіді, готувався до виступу в рольовій

грі (економічній чи літературній сцені),

робив повідомлення, брав участь у дискуG

сії щодо місця сучасного підприємця в

країнах ринкової економіки і в Україні.

Було опрацьовано й закріплено багаG

то економічних понять: ппііддппррииєєммннииццттввоо,,

ппііддппррииєєммееццьь,,  ррииннккоовваа  ееккооннооммііккаа  іі  ппрриивваа11

ттннаа  ввллаассннііссттьь,,  рриинноокк  ссппоожжииввччиихх  ттоовваа11

рріівв,,  ккооннккууррееннццііяя,,  ееккооннооммііччннаа  ссввооббооддаа

тощо.

ручники із всесвітньої історії й економічG

них знань.

ПІДСУМОК УРОКУ підводиться

учнями, які зачитують фрагменти своїх

записів, зроблених під час виконання

творчого завдання.

ЗАРОДЖЕННЯ  

ПІДПРИЄМНИЦТВА  В  РОСІЇ

((ннаа  ппррииккллааддіі  ооббррааззуу  ЛЛооппааххііннаа  ззаа

пп''єєссооюю  АА..ЧЧееххоовваа  ""ВВиишшннееввыыйй  ссаадд""))..

ХХттоо  ттааккиийй  ппііддппррииєєммееццьь  ссььооггоодднніі??

ІІннттееггрроовваанниийй  уурроокк  зз  ееккооннооммііккии,,  ззаа11

ррууббііжжннооїї  ттаа  ууккррааїїннссььккооїї  ллііттееррааттууррии  вв

1111  ккллаассіі

Мета уроку:

1. Домогтися розуміння учнями глиG

бокого протиріччя в російській дійсності

між зникаючими формами ведення госпоG

дарства і способом життя та капіталістичG

ними формами підприємництва, що тільG

ки зароджувалися.

2. Розкрити ділові і моральні якості

сучасного цивілізованого підприємця в

умовах ринкової економіки.

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

УЧНІВ ДО УРОКУ:

1. Використовуючи конспекти з екоG

номіки, додаткову літературу і спостереG

ження, відповісти на таке запитання:

яким ви уявляєте сучасного підприємця?

2. Дібрати з п'єси А.П.Чехова "ВиG

шневый сад" цитати, що характеризують

Лопахіна як підприємця нового типу.

3. Учитель зарубіжної літератури гоG

тує з учнями літературну сценку бесіди

Лопахіна з Раневською щодо продажу

вишневого саду.

4. Учитель економіки готує економіG

чну сценку "БізнесGугода в лізинговій фіG

рмі".

5. Двоє учнів отримують завдання

підготувати повідомлення на економічні

теми:

а) З історії виникнення підприємниG

цтва.

б) Етичні норми сучасного підприємG

ництва.

На дошці накреслені епіграфи уроку:

1. "Не всі ми обов'язково повинні

стати підприємцями, але кожен може

розвинути в собі підприємницький хист,

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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Питання вдосконалення системи
загальної середньої освіти постійно
перебувають у полі зору виконавчих
органів влади. Нині в Україні функціонує
21,2 тис. загальноGосвітніх навчальних
закладів, у яких навчається 6,9 млн
учнів. Для розвитку здібностей і
обдарувань юнаків і дівчат працює 224
гімназії, 226 ліцеїв, 20 колегіумів, 221
спеціалізована школа, 947 навчальноG
виховних комплексів. Крім того, працює
399 спецшкілGінтернатів для дітей, які
потребують соціальної допомоги і
реабілітації, 246 вечірніх /змінних/
шкіл, 187 загальноосвітніх навчальних
закладів приватної форми власності.

У загальноосвітніх навчальних

закладах працює понад 560 тис.

педагогів.

Водночас стан загальної середньої

освіти характеризується нарощуванням

складних проблем. Економічна криза

негативно познаGчилася, насамперед, на

стані матеріальноGтехнічної бази

середньої освіти, що протягом останніх

років фактично не оновлюється.

ПомітниGми є труднощі із забезпеченням

шкіл засобами навчання та комп’ютерною

технікою, підручниками й іншою

навчальною літературою. Нагального

розв’язання вимагають проблеми вчасної

виплати заробітної плати вчителям,

поліпшення соціального захисту дітей,

особливо з малоGзабезпечених сімей.

Тому зрозуміло, що увага органів

державної влади і всього суспільства має

бути зосереджена на розв’язанні

невідкладних проблем освіти і виховання,

ННее  ввссіі  ннааттяяккии  

ззррооззуумміілліі  уу  цціійй  ссттааттттіі  

ддлляя  ““ППММ””,,

ааллее  ггааддааєєммоо,,  

щщоо  ччииттаачч  ззннааййддее  уу  нніійй

ддлляя  ссееббее  ккоорриисснніі  ппооррааддии,,  аа

ввччииттеелльь  11  ссююжжееттии  

ддлляя  ннооввиихх  ссццееннааррііїївв

ууррооккіівв  зз  ееккооннооммііккии  

уу  шшккоолліі..

РРееддааккццііяя  ““ППММ””

означає, що громадянин без “Атестата
зрілості” G те саме, що громадянин без
паспорта. В кожному разі, в усіх
випадках, де потрібно визначити, чого ця
людина хоча б приблизно варта на
предмет знань, починають від
ознайомлення з “Атестатом”. Але якщо
хтось вважає, що “Атестат” з добрими і
відмінними оцінками можна купити, то
дуже помиляється. Поодинокі випадки,
коли батькам вдається “обробити”
директора, щоб той урешті видав
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на пошуках нових управлінських і

економічних рішень, реформуванні змісту

середньої освіти, турботі про здоров’я

дітей та вирішенні назрілих соціальних

проблем.

Саме з цією метою уряд ухвалив

Комплексні заходи щодо розвитку

загальної середньої освіти в 1999G2012

роках. Переважна більшість із них

стосується нормативного забезпечення

реформування та управління цією

важливою і основною складовою системи

безперервної освіти громадян, організації

навчання й виховання учнів, вирішення

соціальних питань, уходження середньої

освіти України в міжнародний освітній

простір.

Заходи, що стосуються комп’юG

теризації, реформування структури та

змісту, науковоGметодичного

забезпечення, виробництва навчальGного

обладнання і посібників для загальної

середньої освіти, планується фінансувати

в міру виправлення на краще фінансовоG

економічного становища держави, а

також із залученням позабюджетних

джерел фінансування.

ППрреесс11ссллуужжббаа  ККааббііннееттуу                

ММііннііссттрріівв  УУккррааїїннии  11  ДДІІННААУУ..

Ще 1997 року, не без тиску з боку

широкої громадськості, Кабмін України

своєю постановою № 38 фактично

визнав, що держава не береться у сфері

освіти гарантувати фактично те, що

теоретично записано у ст.53 Конституції

України, а саме: “Держава забезGпечує
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доступність і безоплатність дошкільної,

повної загальної середньої, професійноG

технічної, вищої освіти в державних і

комунальних закладах; розвиток

дошкільної, повної загальної середньої,

позашкільної, профеGсійноGтехнічної,

вищої і післяGдипломної освіти, різних

форм навчання; надання державних

стипендій та пільг учням і студентам”.
До речі, текст цієї статті Конституції

починається словами: “Повна загальна
середня освіта є обов’язковою”. А це



“Атестат” з трійками безнадійному двієчнику,
трапляються. Як виняток.

А як правило, то треба добре вчитися протягом

десяти років на очах в усіх G учителів, учнів, батьків, щоб

ота конституційна “повна загальна середня освіта” була

насправді повною.

Але для цього потрібні відповідні кошти. Про

обов’язкову комп’ютерну грамотність освітяни (і не

тільки) говорять на повний голос протягом останніх

п’ятнадцяти років, але досі далеко не кожна школа

Києва має відповідне комп’ютерне забезпечення. А без

цього, як можна досягти повної освіченості? А що вже

казати поза межами столичної освіти...

Чи можна виховати культурну й акуратну людину в

школі з обідраними стінами? Питання риторичне; просто

потрібно щоліта обов’язково робити ремонт.

Так само потрібно час від часу водити школярів до

музеїв, ландшафтних парків, театрів, на концерти...

На жаль, нинішні правителі України мають далеко

не повне уявлення про свої обов’язки наповнювати

Державний бюджет, з якого гарантується ота ст. 53

Конституції і всі шкільні потреби.

І тоді, згідно з вищезгаданою постановою Кабміну і

затвердженим переліком платних послуг, три

міністерства G Міносвіти, Мінфін і Мінекономіки G

видають спільний наказ, за яким школі дозволено

існувати за рахунок добровільних внесків батьків, уже

друге покоління яких і так ремонтує класи за свій кошт.

Від вересня 1998 року реалізація постанови про

платні послуги в школах почала набувати масового

характеру. Справа нова, а вчителі — не фінансисти.

Тому, підбиваючи перші підсумки та проаналізувавши

ситуацію, Головне управління освіти міста Києва видає

наказ від 7.12.98 №206, згідно з яким забороняється

збирати готівкові кошти в школах; в подальшому

роз’ясненні добровільні внески батьків вже піднесено до

рангу “позабюджетних”, а отже, порядок їх

використання і обліку тепер має регулюватися

“Інструкцією про порядок...”, затвердженою наказом

Головного управління Державного казначейства від

11.08.98 №63. Тобто, шановні батьки, якщо ви

вважаєте, що гроші у ваших кишенях належать вам, ви

дуже помиляєтесь, бо потенційно вони вже підпадають

під деякі інструкції.

Незважаючи на всі необхідні роз’яснювальні заходи,

вжиті з боку Головного управління освіти Києва, у

деяких з майже півтисячі шкільних установ столиці

попередження сприйняли не дуже буквально. У

виняткових випадках не обійшлося без порушень

фінансової дисципліни у справі використання коштів,

сплачених батьками в окремих школах.

І тут на сцені з’явилася міська прокуратура в особі

начальника відділу Антоніни Дісак, яка з колегами

зафіксувала, що у восьми школах “та інших” батьки не

подавали заяв про надання їхнім дітям додаткових

платних послуг, а якщо зверталися, то не вказували в

заявах, які послуги (додаткові заняття) їм потрібні, яким

обсягом та який термін оплати; в ряді випадків не було

належним чином оформлено не тільки заяв батьків, а й

наказів директорів шкіл; траплялося, що не було єдиних

кошторисів, гроші від батьків збиралися готівкою, а не

через Ощадбанк тощо.

Висновок прокуратури, в якому стверджується, що

в столичній освіті корупція стала нормою, було передано

до ряду газет. Зокрема, в цьому поданні підкреслено,

що “повсюдно в школах створено батьківські комітети,

які взяли на себе функції, не передбачені жодними

нормативними докуGментами. Усі вони під виглядом

створення благодійних фондів незаконно збирають суми

готівкових коштів на різноманітні потреби...”

На розширеному засіданні колегії Головного

управління освіти Києва 25.02.99 пані А.Дісак, яка

виступила із “заключенням”, не змогла відповісти на

запитання щодо фактів корупції.
Енциклопедичні й тлумачні словники стверджують,

що корупція (лат.corruptio G зіпсованість, у т.ч.
моральна) виявляється в різноманітних формах наслідків
поєднання інтересів і співпраці державних службовців із
кримінальними елементами, структурами.

Про те, що в Україні половина економіки перебуває

в “тіні”, відомо вже й з офіційних виступів наших

керівників. Отже, корупціонерів у нас вистачає. Але

який сенс і в який спосіб можна корумпувати в освіті?!

Попри всі намагання присутніх на нараді в Будинку

вчителя добитися від пані прокурорки якихось доказів на

підтвердження її вердикту щодо наявності корупції в

системі столичної освіти, цього, на разі, не вдалося.

Очевидно, хтось дуже зацікавлений у тому, щоб слова

“корупція” й “українська освіта” стояли поряд. Навіть,

якщо для цього немає жодних підстав.

ННааввккооллоо  ссттооввппаа  ббеезз  ппооввооррооттуу

У розвинених країнах Заходу держава виділяє на

освіту 4G7 відсотків від свого бюджету. І хоча там за

цією часткою стоять більш потужні кошти, ніж у нас,

однак ще таку саму частку грошей (якщо не більше)

постачають навчальним закладам батьки. Більше того, в

деяких державах бюджетні органи навіть планують

надходження грошей на освіту від приватних осіб на

певні, цілком конкретні послуги.

У школах, коледжах і ліцеях багатьох європейських

країн один раз на рік збираються батьки і разом з

керівництвом закладу обговорюють: за що і скільки

будуть платити протягом року, оформляючи це

відповідною угодою, сплачуючи в безготівковій формі з

обов’язковою наступною звітністю за результатами

використання коштів. І всі це нормально сприймають.
А у нас, на разі, питання фінансової підтримки

школи стоїть гостро передусім тому, що державні
органи, зробивши все для того, щоб школа
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бідних родин на жебраків, чи всеGтаки попросити в

інших батьків на їхнє утримання і не дати втратити ці

таланти для суспільства?

Це питання має вирішувати батьківська громада,

котра сама повинна регулювати відповідні пропорції,

процеси і порядок використання зібраних ними власних

грошей.

У поданні прокуратури вказується, що батьківські

комітети не мають ніяких юридичних прав збирати гроші

та укладати угоди. На превеликий жаль, прокурори

праві, тому що в другій редакції Закону “Про освіту”

практично знищено оту, ще з першого скликання нашого

парламенту, думку про державноGгромадське управління

освітою. Тому право керувати освітою нині монопольно

належить адміністраторам освітньої галузі, а

відповідальність G батькам. Про державу G ми вже

говорили. В жодній країні Європи немає такої, по суті,

жорсткої тоталітарної системи в освіті. Та й ще при

такому безгрошів’ї, як в Україні”.

А ми ще кажемо про майбутнє. Отаке воно наше

майбутнє, яке зараз бачимо в школі, згідно з державноG

бюджетною командою: “Навколо стовпа, без повороту,

G кроком руш!”

ННее  ввссіімм  ввііддооммоо......

У Головному управлінні освіти столиці давно

зрозуміли архаїчність радянської схеми тоталітарного

управління шкільництвом і ще півтора року тому

розробили прогресивну модель державноGгромадського

управління освітою, або, як її називають, G “трикутник”:

освітні адміністраGтори з учителями, плюс батьківські

комітети, плюс осередки шкільного самоврядування.

В Європі є дуже багато громадських об’єднань

батьків, але на теренах колишнього СССР київське

об’єднання є першим юридично зареєстрованим. Отже,

офіційна угода про співпрацю між міською радою

старшокласників (діти, наприклад, беруть участь в

контролюванні проведення і підбитті підсумків

олімпіад), міським об’єднанням батьківських комітетів і

Головним управлінням освіти поклала початок

створенню в шкільництві принципово іншої системи

взаємної відповідальGності і партнерства у важливій

спільній роботі, спрямованій у майбутнє.

Чому прокуратура з такою дивовижною старанністю

береться перевіряти правильність реалізації права

батьків на використання їхніх грошей в інтересах

власних дітей? Ми скинулися і купили танцювальні

костюми для наших дітейGартистів ансамблю. Це що G

питання для прокуратури? Чи може прокуратура нам

доведе, що ми, батьки, неправильно довірили свої гроші

обраній нами Марії Петрівні, а треба було Ніні Іванівні?

А може, прокуратура визнає недійсними залізничні

квитки до ІваноGФранківська, що їх купили дітям в

складчину батьки за готівку?

Але ж саме так G у складчину G роблять батьки у

фінансувалась поGкапіталістичному, хочуть
контролювати школу поGсоціалістичному. Чомусь оця
ленінська формула G “Соціалізм G це облік і контроль” G
найбільше притягує інтерес контролерів до школи. Не до
тієї купки мільйонерів, які хизуються своїми палацами з
супутниковими антенами на дахах в “царських селах” по
всій Україні, а до вчителів, які збирають з батьків по 10G
20 гривень на ремонт класу готівкою. Є навіть своєрідне
визначення: “Гроші прилипають до рук”. Мається на
увазі, що до рук тих, хто їздить на мерседесах щодня від
свого котеджу (збудованого на інфляції та падінні
вітчизняного виробництва) до офісу з обмеженою
відповідальністю, гроші не прилипають. Ну, а про те, що
ті “неприлипаючі” гроші десятками мільярдів доларів
осідають у зарубіжних банках, можна хіба що тільки
поговорити, та й то не в кожному товаристві.

“Прокручувати” з прибутком через банки мільйони
гривень, затриманих в невиданій і заборгованій зарплаті,
— можна, а тримати в шкільному сейфі готівку для
поточних витрат (шибку вибили чи трубу прорвало) G
кримінал.

Звичайно, як кожна нова справа, з часом
налагодиться й ця. І тоді не буде викликати здивування
батьків чергове повідомлення дітейGшколярів про те, що
“завтра треба здати по 5 гривень на...” (“Як же так, ми
ж недавно здавали?”). Бо не буде таких несподіваних
“повідомлень”, а буде повна ясність і гласність у
використанні коштів, підконтрольність і відповідна
звітність “згідно з інструкціями”.

Борис Жебровський, начальник Головного

управління освіти м.Києва: “Комусь вигідно

компрометувати вчителів, директорів шкіл. А між

іншим, саме вчитель краще за інших знає, що для когось

10 грн. — це ніщо, а для когось — хліб на весь місяць. І

кожен учитель щоразу мучиться і переживає, збираючи

ті кляті гроші, котрі зайвий раз нагадують про те

принизливе становище, в яке поставлено вчителя і

батьків.

У школах, де фінансові внески батьків організовано

на нормальній основі (зокрема, у тій же школі № 100,

яка, проте, критично згадується у прокурорському

поданні), деяких батьків звільнено від внесення коштів.

Більше того, деяким особливо успішним учням у цій

школі виплачується стипендія, тобто учень стає

поповнювачем сімейного бюджету. І це справедливо, бо

хто погано працює, той має доплачувати за додаткові

заняття, а хто подає приклад своїми стараннями, G має

заохочуватися. Адже батьки зацікавлені в тому, щоб

їхня дитина навчалася й виховувалася серед розумних,

ерудованих і культурних учнів. Колись ми мали

загальноосвітній фонд в розмірі 2% для матеріальної

підтримки талановитих дітей з малозабезпечених сімей,

щоб придбати їм взуття, шкільну форму тощо. Ми й

тепер плануємо ці витрати, але ж держава не дає на це

жодної копійки; то що G перетворювати здібних учнів з
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всьому світі!

Б.Жебровський: “У мене є велике прохання до

силових органів: люди добрі, навіщо нам зараз

“перевірки” зразка 1937Gго року? Чим нині можна

виправдати конкретний випадок арешту директора

школи (!) на 72 години за якоюсь сумнівною підозрою і

примусити протягом трьох діб тремтіти його близьких?

Кого цим хочуть налякати? Які еполети чи зірочки на

погонах хтось сподівається на цьому собі заробити?

Я нещодавно запропонував вихід з ситуації: в

кожній школі вчиться дитина когось з прокуратури,

МВД, інших впливових структур; от ви й оберіть його

головою батьківського комітету! І буде спокій!”

Не можна робити бандита з учителя, бо він таким не

є. Адже вчителі G це остання лінія оборони і захисту

інтересів держави; вони є носіями соціального

оптимізму. Саме учитель може і повинен переконати

дитину в тому, що у неї завтра буде щасливе життя,

дійсно світле майбутнє.
Звичайно, комусь може не подобатися, що за

півтора останніх роки проведено ротацію 44 директорів
київських шкіл за рахунок спеціально підготовленого
резерву, що вчителям Києва зарплата виплачується без
затримки, що виділяється кілька мільйонів на закупівлю
нових шкільних меблів, обладнання класів, комп’ютери
для класів, безплатно видається молоко і соки
школярам. Київські вчителі не страйкують, G саме це
когось не задовольняє, хтось хоче збурити спокій у
системі освіти, дестабілізувати ситуацію в столиці.

КолегиGвчителі зGза кордону дивуються: як за
такого жалюгідного забезпечення освіти наші діти
демонструють такі високі успіхи, наприклад, знання мов,
дивуються з працездатності дітей на уроках, дивуються
з того, як за такої мізерної зарплати вчитель ще
передплачує педагогічні журнали, а вчительські
конференції збирають найбільші аудиторії; майже в
кожній школі — своя система виховної роботи і вчителіG
новатори... А тому комусь конче необхідно покласти в
цю бочку меду маленьку ложечку дьогтю.

А між іншим, не всім, очевидно, відомо, що згідно з
наказом Головного управління, кожна київська школа
повинна обов’язково мати підшефного партнера G
сільську школу в будьGякій точці України (і має!), а
також одну школуGпартнера за кордоном. Вже
підписано двосторонні угоди про співпрацю з
управліннями освіти 40 європейських столиць, а 6G8
травня в Києві має відбутися установча конференція
Міжнародного педагогічного клубу європейських
столиць. Саме Київ є ініціатором об’єднання зусиль
столичної освіти всієї Європи.

Але комусь дуже не хочеться, щоб наші діти звикли
їздити в Європу і почуватися на Заході вільно і з
гідністю. Комусь не подобається, що Головне
управління освіти взяло під свій контроль діяльність
численних фондів, які прийшли в Україну з
невизначеними освітньоGвиховними намірами; не
подобається, що спеціально створена лабораторія

педагогічних інновацій узагальнює досвід кількох сотень
кращих учителів міста, щоб на цій основі будувати
педагогіку завтрашнього дня. Уже досягнуто
домовленості про те, що кожна київська школа, услід за
Головним управлінням найближчим часом матиме вихід
в Інтернет. Чому б про це все не розповісти?!

Найважливішим питанням, яке нині стоїть перед
кожним громадянином нашої країни, є таке: на кого і на
що ти сьогодні працюєш? Від відповіді на нього
залежить наше майбутнє. І не тільки в галузі освіти.

Євген ГОЛІБАРДОВ  

“Вечірній Київ” 99.03.24
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конкретизовано параметри послуг. Таке
саме спостерігається і в наказах відділів
освіти, оскільки шкільні накази залежать
від районних. А районні відділи часом не
затверджують конкретно для кожної
школи єдиний кошторис доходів та
видатків... Словом, навколо додаткових
занять з не дуже старанними учнями
здійнято певний галас з вимогою
втрутитися органам. Хто здійняв? Це
питання вже не економічне, а зі сфери
моралі. Так, прокураторою начебто
встановлено, що у середній школі    №
137 офіційних додаткових послуг не
надається; разом з тим, деякі учні 3Gго
класу оплачують по 10 грн. щомісяця, за
що у понеділок і вівторок на 5Gму уроці їм
проводяться додаткові заняття з
російської мови. 

Коли щоразу виникає питання навколо
російської мови в Україні, у мене, чесно
кажучи, це викликає серйозні сумніви
щодо прозорості намірів ініціаторів
чергового скандалу. І тому не випадково
до прокуратури потрапили “матеріали” й
про те, що директор школи № 318
начебто надала (хоча це було зовсім не
так) кімнату благодійному фонду
“Кадетський гай” в інтересах школи на
доброчинних засадах. А що — це теж
протизаконно? Про те, що “русская
община” котить бочку на цю українську
школу, давно відомо не тільки з наших
публікацій. Відомо й міліції про те, що
місцеві ностальгісти за СССР періодично
б’ють скляні стіни в оранжереї школи...
Але не міліція вставлятиме ті шибки, а
директор. Отака економіка з мораллю про
освіту, яка сьогодні фінансується
державою на 40 відсотків. 

Е. МАГІСТР
“Вечірній Київ” 99.02.25

Що держава наша неспроможна
сьогодні забезпечити найнеобхідGніших
матеріальних потреб школи G відомо всім.
А сьогоднішні потреби школи — це
потреби учнів, кожен з яких завтра буде
(чи не буде, якщо не задоволимо їхніх
потреб сьогодні) грамотно виконувати
обов’язки громадянина і фахівця. І те, що
сьогодні не може гарантувати держава,
беруться, по можливості, компенсувати
батьки. Але ж і те відомо, що будьGяку
гарну ідею у нас дехто вміє довести до
абсурду. Тим більше, що навіть серед
дуже грошовитих батьківGбізнесменів
інколи знаходяться “фахівці”, котрі, в разі
чого, поспішають нагадувати про те, що
відповідно до ст. 53 Конституції України
та ст. 3 Закону України “Про освіту”
громадянам України забезпечується
безоплатність та доступність освіти в
державних навчальних закладах. Та,
насправді, все виглядає інакше. І всі
батьки учнів щороку збирають гроші на
матеріали для літнього ремонту класу або
й самі власними руками фарбують стіни та
білять стелі. І так само щороку
збираються гроші на випускні вечори. Та
й по дрібницях — на екскурсії, вчительці
на день народження, на різні батьківські
ініціативи... Тому поGрізному можна
інтерпретувати результати перевірки
органами прокуратури Києва додержання
законодавства щодо платних послуг, що
практикуються у навчальноGвиховних
закладах. Що то за послуги — спитаєте?
Ось деякі приклади: вдень у басейні
школи займаються плаванням учні
(безплатно), а ввечері — батьки. Ви
хочете, щоб ваша дитина добре знала
німецьку? А ваша дитина, скажімо, не
дуже хоче. Принаймні її однокласники
знають німецьку добре, бо уважні на
уроках і займаються дома перекладами
замість того, щоб дивитися трилери по
телевізору. Отже, для вашої дитини
можуть бути додаткові індивідуальні
заняття. Зрозуміло, небезоплатно і тільки
за заявами батьків. І тут починаються
нюанси. Перевіркою встановлено, що у
кількох школах Києва не було заяв
батьків про надання додаткових послуг,
або в заявах не вказано предмет, обсяг,
термін оплати, реквізити тощо. В наказах
директорів шкіл також не завжди
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REUTERS, INTERNET, бібліотеку з
сучасною світовою і вітчизняною еконоG
мічною періодикою.

Членами Надзірної Ради, що є

головним дорадчим і керівним органом

Інституту, є такі визнані в Україні та за її

межами діячі, як       Б. Гаврилишин,  Б.

Будзан, Р. Бергер, Ш. Вільямс, М. ЗгуG

ровський, Р.Мюллер, Г.Чопівський,

C.Тігіпко, В.Ющенко та ін. Зараз МІМ

має третій рівень акредитації. НещодавG

но пройдено стратегічний аудит у

Європейській фундації розвитку менеджG

менту (EFMD).

Сьогодні МІМ — це: 550 виG

пускників, які працюють у різних сферах

управління та виробництва і обіймають

ключові посади в найрізноманітніших орG

ганізаціях України.

Як уже зазначалось у нашій поG

передній публікації, основою діяльності

МІМGКиїв є підготовка професійних меG

неджерів – сучасних лідерів процесу

економічних перетворень в Україні. СеG

ред слухачів Інституту – керівники устаG

нов, адміністративні працівники, еконоG

місти, політики.

На трьох програмах з підготовG

ки магістрів бізнесGадміністрування

(МБА) Інститут готує спеціалістів зі

знаннями економіки, маркетингу, міжнаG

родного бізнесу, фінансового обліку, меG

неджменту, інформаційних систем, ділоG

ЯЯккщщоо    ВВии    ззддооббууллии    ввиищщуу  ооссввііттуу,,    ммааєєттее

ддооссввіідд  ппррооффеессііййннооїї  ддііяяллььннооссттіі  ттаа  ппррааггннееттее

їїїї    ввддооссккооннааллииттии,,                    ттоо    ММІІММ——  ццее

ііннссттииттуутт,,                                          яяккиийй    ппооттррііббнниийй

ВВаамм  іі  ддеерржжааввіі

Міжнародний інститут менеджG
менту – це перший, створений у колишG
ньому Радянському Союзі освітній заG
клад нового типу, який узявся навчати
людей з вищою освітою за найновішими
європейськими і світовими методиками,
які відповідали нагальним потребам тодіG
шньої української економіки.

Завдяки правильно вибраній
стратегії – будувати бізнесGшколу на осG
нові міжнародних стандартів, але за доG
помогою українських фахівців, Інституту
вдалося протягом відносно короткого пеG
ріоду досягти неабияких успіхів. 

Інститут перетворився в устаноG
ву авторитетну і визнану в нашій державі
і за кордоном. Йому вдалося сформувати
висококваліфікований штат працівників,
серед яких провідні фахівці з українських
та західних університетів, бізнесGшкіл, і
встановити ділові й партнерські зв’язки з
університетами США, Англії, Франції,
Німеччини, Канади, Швейцарії, Бельгії
та ін., організувати солідне матеріальноG
технічне забезпечення, що включає сучаG
сне комп’ютерне обладнання, супутникоG
вий зв’язок, установлений агентством

УУ  №№  33  ““ППооссттммееттооддииккии””  

ззаа  11999977  рріікк  ммии

ррооззппооввііддааллии  ппрроо

ппррееззееннттааццііюю  

уу  ППооллттааввіі

ММііжжннааррооддннооггоо

ііннссттииттууттуу

ммееннеедджжммееннттуу  ((ММІІММ11

ККииїївв)),,  щщоо  ббуувв

ззаасснноовваанниийй  уу  11998899  ррооцціі

яякк  ссппііллььннее  ууккррааїїннссььккоо11

шшввееййццааррссььккее ппііддппррииєєммсс11

ттввоо  ІІннссттииттууттуу  ееккоонноо11

ммііккии  ННааццііооннааллььннооїї  ААккаа11

ддееммііїї  ннаауукк  УУккррааїїннии  ттаа

ММііжжннааррооддннооггоо

ііннссттииттууттуу

ммееннеедджжммееннттуу  ММІІММ11

ЖЖееннеевваа  ((  ШШввееййццааррііяя)).

ЗЗ  ссііччнняя  ццььооггоо  ррооккуу

ссппііввззаассннооввннииккоомм

ІІннссттииттууттуу  

єє  ФФууннддааццііяя  ввііддрроодджжеенннняя

((ШШввееййццааррііяя))..  УУ  ццььооммуу

ннооммеерріі  жжууррннааллуу  ммии

ппррооддооввжжууєєммоо  ззннааййооммииттии

ччииттааччіівв  

зз  цціієєюю  ннееооррддииннааррннооюю

ууссттааннооввооюю,,  зз  яяккооюю  

уу  ннаасс  ннааллааггоодджжееннаа

ппррооддууккттииввннаа  іі  ддііллоовваа

ссппііввппррааццяя  вв  ггааллууззіі

ооррггааннііззааццііїї

ппіісслляяддииппллооммннооїї  ооссввііттии

ппееддааггооггііччнниихх  ппррааццііввннииккіівв..
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вого спілкування, англійської мови тощо.

З метою підготовки фахівців більш висоG

кої категорії у 1997 році була відкрита

аспірантура за спеціальностями: фінанси

підприємств; кредит, банківська справа і

грошовий обіг; бухгалтерський облік,

аналіз та аудит; менеджмент; маркетинг.

Успіх прийшов не відразу. Це
був важкий шлях пошуків і наполегливоG
го поступу вперед. Однак досягнення, як
бачимо, є, і досягнення немалі. За деG
в’ять років існування кількість слухачів
навчальних програм МІМGКиїв зросла
від 29 чоловік у 1990 році до 219  у 1999
році. Студенти МІМу різні — це управG
лінці, бізнесмени, політики, економісти з
різних регіонів України. 

В останній час з’явилась,
безумовно, позитивна тенденція до поG
глиблення взаємодії між МІМом та різG
ними Інститутами Національної Академії
наук України, оскільки така співпраця
корисна обом сторонам і створює класичG
ну для менеджменту ситуацію взаємовиG
гідного співробітництва. Серед закладів
НАНУ, які присилають своїх фахівців на
навчання до МІМу, Інститути: світової
економіки і міжнародних відносин, філоG
софії, кібернетики, органічної хімії, фізиG
ки напівпровідників та ін. Здійснюється
підготовка менеджерів малих підприG
ємств, створених співробітниками
НАНУ, відкрилася можливість залученG
ня Академії до роботи за Енергетичною
та Банківською програмами. Інститут,
який у великій мірі зобов’язаний своїм
створенням Академії, успадкував від неї
великий творчий потенціал наукових інG
новацій та засобів всебічного розвитку.

Найбільш суттєвою зараз, як заG
значав у виступі на засіданні Президії
НАН України Генеральний директор
МІМGКиїв Б.П. Будзан, є потреба в
оволодінні навичками, які б допомогли
продуктивній інтеграції західних ринкоG
вих технологій в український економічний
простір, що має в наш час яскраво вираG
жені специфічні особливості.

МІМ свою місію вбачає у підгоG
товці і створенні умов творчого розвитку
здібних, упевнених у собі лідерів з висоG
кими моральноGетичними якостями, всеG
бічно освічених, здатних до продуктивної
праці, спрямованої на розвиток економіки
держави та суспільства в цілому. І запоG

рукою цього є вибір правильних позицій,
точний розрахунок і аналіз стратегії меG
неджерської освіти на тлі українського
економічного простору. Сучасна українG
ська ситуація потребує людей, які б були
в змозі змінити не лише економічне стаG
новище, але й ставлення суспільства до
ринкових цінностей узагалі, тому акцент
ставиться перш за все на постійному вдоG
сконаленні змісту навчальних програм та
формуванні умов особистісного розвитку
впродовж усього життя.

Нові завдання МІМGКиїв поляG
гають перш за все у створенні нових
навчальних програм для осіб, що вже заG
ймають високі посади у керівництві дерG
жавними економічними структурами, й
установленні мережі партнерства з інозеG
мними і вітчизняними компаніями, спільG
ними підприємствами та організаціями. 

Нещодавно  президія НАН
України, заслухавши доповідь ГенеральG
ного директора Міжнародного інституту
менеджменту, кандидата технічних наук
Б.П. Будзана, схвалила діяльність
МІМGКиїв як післядипломного навчальG
ного закладу нового типу з підготовки
високопрофесійних кадрів вищого управG
лінського рівня в галузі економіки, бізнеG
су, менеджменту та маркетингу.

МІМ був першим і залишається
серед кращих в Україні. І такі ВНЗ,
безсумнівно, потрібні нашій державі, бо
саме в них формується нова українська
еліта, яка здатна позитивно змінити житG
тя на краще і повести нас шляхами постуG
пу.
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Читач “ПМ” знайомий з Б.ГавриG
лишиним за його публікаціями у нашому
журналі G стаття “Зловісний трикутник, або
Про ідею Слов`янського союзу” (“ПМ”,
N1(15), 1997) та  інтерв’ю “Чим більше
працюєш G тим більше енергії” у рубриці
“Людина в русі: я знаю, про що говорю”
(“ПМ”, N2(16), 1997).

Нова стаття Б.Д.Гаврилишина
узагальнює  й  систематизує уявлення
провідних економічних шкіл щодо принципів
ефективної політики корпорацій, визначення
їхньої стратегії, структури та методів
управління. Викладені положення  можуть
бути використані  як при побудові відповідних
навчальних програм бізнесGшкіл, так і в
практичній бізнесGменеджерській діяльності.

Статтю написано в притаманній автору
манері – вона проста за формою й значуща за

змістом. Це той самий випадок, коли словам тісно, а думкам
просторо. Разом з тим,  для глибшого розуміння статті,
безперечно, треба мати деякі спеціальні  базові знання  в галузі
стратегічного  планування і менеджменту, управління людськими
ресурсами тощо.

Хотів би особливо привернути увагу читачів до важливої тези
автора про необхідність урахування при визначенні ефективної
корпоративної стратегії особливостей того соціального,
економічного й навіть екологічного середовища, в якому діє
компанія, тенденцій зміни цього середовища.

Усвідомлюючи, що статтяGесе Б.Д.Гаврилишина дещо
виходить за межі звичної тематики нашого журналу, все ж таки
насмілююсь рекомендувати її читачам і сподіваюсь, що вона буде
цікавою та корисною  як освітянам у галузі бізнесової освіти й
директорам навчальних закладів, що турбуються про
ефективність розвитку своїх шкільних організацій — своєрідних
“освітніх корпорацій”, так і працівникам компаній, що
перебувають у стані приватизації,  реструктуризації та
корпоратизації.

ББ..ПП..ББууддззаанн,,
ГГееннееррааллььнниийй  ддииррееккттоорр  ММІІММ11ККииїївв,,

ааккааддеемміікк  УУккррааїїннссььккооїї  ааккааддееммііїї  
ннаауукк  ннааццііооннааллььннооггоо  ппррооггрреессуу  

((ссттррааттееггііччнниийй  ммееннеедджжммееннтт))

Як член редакційної колегії “Постметодики”, я завжди хотів,
щоб наш журнал ширше висвітлював проблеми бізнесової та
менеджерської освіти. І це не стільки тому, що сам працюю в цій
галузі, скільки з огляду на вимоги часу – адже з переходом
України до ринкової економіки цілком природно зростає
кількість навчальних закладів бізнесGменеджерського профілю,
які потребують відповідної науковоGметодичної літератури.
Очевидно, що чим вищого гатунку буде така література, чим
досвідченішими будуть її автори – тим краще.

Саме такому підходові відповідає, на мій погляд,  стаття
проф. Б.Д.Гаврилишина, що подається в цьому номері
“Постметодики”. Її автор – громадянин Канади українського
походження (з 60Gх років постійно мешкає в Швейцарії),
широко відомий у світі вченийGекономіст, член елітного
Римського клубу. Останні десять років активно й безпосередньо
переймається сприянням трансформаційним процесам в Україні,
будучи її сином і справжнім патріотом. Богдан Дмитрович ще у
1980 році, внаслідок глибокого наукового аналізу, передбачив
розпад СРСР і здобуття Україною державної самостійності. В
1990 році він заснував КонсультативноGдорадчу  раду провідних
світових економістів і політологів при Президії Верховної Ради
України, потім був радником обох Президентів нової України.
Як Голова Наглядової ради налагоджував плідну діяльність в
Україні благодійного Міжнародного фонду “Відродження”,
сприяв створенню в Україні Міжнародного центру
перспективних досліджень, не залишає поза увагою діяльність
Тернопільської академії народного господарства, президентом
якої він є зараз. Б.Д.Гаврилишина обрано іноземним членом
Національної академії наук України.

Протягом двадцяти років Б.Д.Гаврилишин керував
Міжнародним інститутом менеджменту в Женеві, був
професором цього інституту, автором ряду наукових творів з
менеджменту. У 1989 році він ініціював створення аналогічного
вищого навчального закладу в Києві й з того часу  незмінно
очолює Наглядову раду МІМGКиїв, намагаючись підготувати
для України високоGосвічених сучасних фахівців у галузі бізнесу і
менеджменту. Це був перший в Україні вищий навчальний
заклад такого профілю.

“Корпоративна ефективність:

Відповідність стратегії, структури та стилю управління”

Передмова до статті Б.Д.Гаврилишина 

Б.П.Будзан у своєму офісі в МІМ#Київ

БІЗНЕС&ОСВІТА
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Розвиток корпорації полягає у її рості та поліпшенні
діяльності, тобто у  підвищенні ефективності. Ріст досягається,
насамперед, шляхом розширення “внутрішньої” сфери
діяльності, а також купівлі, партнерств та злиття з іншими
компаніями. Звичайно, будьGякий із вищезгаданих шляхів
виправдовує себе лише у разі досягнення компанією певних
позитивних результатів, а саме збільшення рентабельності за
рахунок більш ефективного використання корпоративних
ресурсів: капіталу, співробітників, іміджу  і т. д. Головні
показники ефективності корпорацій подаються  у таблиці А:

АА.. ГГооллооввнніі  ппооккааззннииккии  ееффееккттииввннооссттіі::

І. Фінансові показники:

G Прибуток на інвестований капітал

G Грошові потоки

G Відношення ціни акції до доходів на акцію

ІІ. Збільшення ресурсів:

G Фінансових

G Людських

G Фізичних

ІІІ. Якість та користь результатів діяльності:

G З точки зору споживача

IV. Соціальна  і  політична прийнятність:

G Узгодження інтересів зацікавлених 
сторін (у т.ч. конкурентів, уряду й т.ін.)

Ринкова вартість акції компаній відіграє роль головного
показника розвитку і є також основою для прийняття
управлінських рішень. Фінансові показники, тобто прибуток
на інвестований капітал, грошові потоки, відношення
ціни акції до доходів на акцію (як визначено у таблиці А), у
першу чергу впливають на ринкову вартість акції компанії. 

Наступні три головні показники ефективності є
визначальними для підвищення ринкової ціни акцій не лише у
найближчому майбутньому,  а й на більш довгий термін.

Показник “Збільшення корпоративних ресурсів”
оцінюється за такими критеріями:

фінансові активи,
кредитоспроможність, а
також можливість
мобілізації нового капіталу
в разі необхідності;

компетенція та
здатність співробітників до професійного розвитку;

фізичні ресурси, які об’єднують технологічні досягнення і
забезпечують пристосованість компанії.

Якість та корисність результатів діяльності, з точки
зору споживачів, є показником ефективності, а також
передумовою тривалого успіху. У додаток до цієї категорії
можна зазначити баланс ціни і якості.

Соціальна та політична прийнятність означає
задоволення різних зацікавлених сторін, таких, як уряд,
регіональні чи місцеві владні структури, особливі зацікавлені
групи, захисники прав людини, соціальної справедливості й
екології. Ці сторони можуть сприяти чи заважати
безперешкодній діяльності корпорації і, таким чином, впливати
на кінцевий результат її діяльності. У виняткових випадках
певні групи, що відчувають на собі наслідки діяльності
корпорації і, виходячи з цього, заявляють своє право вважатися
зацікавленими сторонами, можуть створювати кризові ситуації
з найдраматичнішими наслідками. 

Не існує чіткої відмінності між такими поняттями, як
показник ефективності  і визначальний фактор (або
передумова) корпоративної ефективності. Проте все одно варто
її дослідити. 

Існує чотири визначальні фактори корпоративної
ефективності:

ссееррееддооввиищщее,,

ссттррааттееггііяя,,

ссттррууккттуурраа,,

ссттиилльь  ууппррааввлліінннняя..

Зазначені фактори впливають на ефективність як окремо,
так і спільно. Мета цієї статті – довести, що рівень сумісності
та відповідність цих чотирьох факторів є найважливішою
складовою успіху чи занепаду компанії  (Див. таблицю Б).

ІІ..  ССееррееддооввиищщее

Відомо, що корпорації існують не у вакуумі. Вони існують у
багатокомпонентному середовищі, тобто політичному,
економічному, соціальному  і навіть екологічному. А у тому
разі, коли корпорація працює на досить великій території, вона
функціонує у різноманітних середовищах, які в окремих країнах
інколи принципово відрізняються. Корпоративна стратегія
залежить від середовища, в якому вона функціонує, і правильне
його розуміння необхідне для формування надійної стратегії.
Розуміння середовища, а особливо ринкового середовища,

КОРПОРАТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ:
ВІДПОВІДНІСТЬ СТРАТЕГЇЇ, СТРУКТУРИ ТА

СТИЛЮ УПРАВЛІННџЯ

Б. Гаврилишин

Міжнародний інститут Менеджменту (МІМ#Київ)

БІЗНЕС&ОСВІТА
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Проте у середовищі не все можна змінити, тому корпорації
потрібна і воля, і спроможність адаптуватися до середовища або
до змін у ньому. Керівництво компанії має знайти “золоту
середину” між впливом на середовище та адаптацією до нього.

ІІІІ.. ССттррааттееггііяя

Корпоративна стратегія складається з наступних
компонентів:

ммееттаа,,

ззааввддаанннняя,,

ппллааннии  ддіійй,,

ппооллііттииккаа  ((ппііддххооддии))..

1. Мета – основне завдання корпорації. Вона може
визначатися поGрізному, наприклад : “створити найкращу
транспортну систему в регіоні”, “надавати найкращі будівельні
послуги”, “виробляти найкраще спортивне знаряддя”.

2. Завдання – мають визначатися залежно від

передбачуваних досягнень, очікуваних результатів, наприклад,

відшкодування витрачених ресурсів чи збільшення питомої ваги

підприємства на ринку до певного відсотка. “Дженерал

Електрик” ставить за мету посісти перше або друге місце по

кожній  із своїх товарних ліній, а у разі неможливості

відмовитися від певної лінії та купити чи розробити ту, що може

бути першою або другою на ринку.

3. Для досягнення цілей необхідно розробити пакет планів

діяльності, або програм, які зазвичай передбачають укладання

або вилучення інвестицій для простого розширення певного

виробництва або принципових змін у наборі технологій,

процесів, товарів, ринків.

4. Іншою складовою частиною стратегії є політика (підхід

до реалізації запланованих дій). У підході визначається не лише

те, що корпорація має робити, а й чого їй не  можна робити і як

вона повинна діяти. Цей елемент необхідний співробітникам

корпорації для прийняття рішень відповідно до існуючих

правил. У підході можна визначити, наприклад, чи

покладається корпорація на внутрішні ресурси для генерації

росту, обсяги позик, вертикальну чи горизонтальну інтеграцію,

географічний простір діяльності, а також такі речі, як заборону

хабарів чи часткове їх прийняття, якщо це є традицією та

необхідною умовою діяльності у даній країні. Деякі підходи

мають бути надруковані і поширені у межах корпорації, інші

можуть мати вигляд погодження між вищими керівниками

корпорації, котрі пізніше можуть порадити співробітникам

нижчої ланки, як діяти у певній ситуації.

При визначенні стратегії необхідно не лише розуміти
ринкове середовище, а й поважати певні емпіричні знахідки,
загальні правила, які навіть можна назвати “ринковими
законами”. Основні з них наведені в табл. В.

Зазначені закони демонструють, як різні фактори
впливають на прибуток на інвестований капітал (ПІК) та
грошові потоки. Стрілки, спрямовані вгору, означають
позитивний вплив, а ті, що вниз, — негативний вплив. Ці
закони — не відкриття, проте вже пройшли випробування
часом. Деякі з цих “законів” виглядають як простий здоровий
глузд, деякі можуть здаватися нелогічними. Серед них
“інтенсивність капіталовкладень”, що означає кількість
капіталовкладень на долар від продажу, має негативний вплив
як на ПІК, так і на грошові потоки. Це твердження не викликає

може бути досягнено у різні способи  залежності від розміру
компанії, засобів її управління, ступеня складності операцій, що
здійснюються у різних середовищах. Оцінити ринок можна
шляхом проведення простого спорадичного аналізу,
спостереження чи моніторингу змін у законодавстві, правил,
вимог сертифікації, поведінки конкурентів, еволюції
зацікавленості різноманітних груп та розробки сценаріїв, тобто
прогнозів щодо змін середовища.

Середовище весь час змінюється, і на ці зміни корпорація
також може впливати, особливо якщо вона велика за розміром.
Вплив може здійснюватися на різноманітних рівнях:

добрі стосунки з урядом для впливу на податкове та інше
законодавство;

знайомства та зв’язки співробітників для створення
загального позитивного ставлення до компанії, а також для
перетворення співробітників на популяризаторів корпорації у
своєму суспільстві і на різноманітних політичних рівнях чи у
групах за інтересами;  добрі стосунки із зацікавленими
сторонами, такими, як постачальники й замовники, для захисту
спільних інтересів.

БІЗНЕС&ОСВІТА

Взаємоузгодженість між середовищем,   

стратегією, структурою та стилем    

управління

ББ..    ВВииззннааччааллььнніі  ффааккттооррии  ееффееккттииввннооссттіі
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зауважень, адже відомо, що за інших рівних умов низький
рівень капіталовкладення на кожний долар від продажу матиме
позитивний вплив на ПІК та грошові потоки.

Положення, що висока продуктивність товарів із великою
доданою вартістю несе позитивний вплив, є безперечним. Те,
що абсолютна питома вага корпорації (частка ринку в цілому) і
відносна (частка компанії серед чотирьох найбільших
постачальників у цій сфері) несуть позитивний вплив, є
логічним та грунтується на досвіді: велика частка ринку
дозволяє розподіляти витрати на наукові дослідження, рекламу,
реалізацію, накладні витрати і т.д. Менш очевидним є те, що
коли ринок, який обслуговує компанія, зростає, а частка
компанії на ринку – ні, вплив на ПІК буде непомітним, а
абсолютне захоплення ринку може призвести до грошового
виснаження. Навіть ще цікавіше і не відразу очевидно те, що
введення нових товарів чи послуг, зазвичай за допомогою
наукових досліджень, та диференціація від інших
постачальників, яка досягається через рекламу, виправдовують
себе лише тоді, коли компанія має велику частку на ринку. В
іншому випадку нововведення  й диференціація можуть звести її
у могилу.Також слід зазначити, що вертикальна інтеграція має
сенс лише у дуже стабільних ринках із невеликими коливаннями
цін на товари, що створюють інтегрований ланцюг. На
нестабільному ринку, однак, усе залежить від природи
інтегрованих операцій, наприклад, здатності збільшити обсяги
продажу у випадку збільшення попиту або зменшити витрати,
коли попит і ціни падають. В іншому випадку краще зменшити
інтегрованість, замовляти все, що можна на стороні, щоб
падіння попиту та цін тиснуло на постачальників. Нарешті,
зміна стратегії приносить позитивний ефект лише з часом.
Короткотермінові позитивні впливи на ПІК та грошові потоки
відіграють негативну роль, адже зміна у стратегії зазвичай
потребує нових капіталовкладень  часу, перш ніж нові товари
завоюють частину ринку.

ІІІІІІ.. ММееттаа  ооррггааннііззааццііййннооїї  ссттррууккттууррии  ппоолляяггааєє  уу

ввииззннааччеенннніі  ззааввддаанньь  ууппррааввлліінннняя,,  ввііддппооввііддааллььннооссттіі  ттаа  ффооррммии

ссппііллккуувваанннняя  ммііжж  ссппііввррооббііттннииккааммии  ооррггааннііззааццііїї.. Якщо логіка

превалює, організаційна структура зумовлена варіацією товарів

і ринку корпорації та географією її діяльності. Інші фактори,

такі, як економічна політика у різноманітних сферах діяльності,

організація конкурентів, знання й навички працівників

організації, також впливають на природу структури. Інколи

керівництво може надавати перевагу певній структурі, навіть із

значною інерцією: коли різноманітність товарів і технологічних

процесів збільшується чи змінюється географія компанії,

організаційна структура залишається сталою. Обидва випадки

можуть призвести до структурної неповноцінності. Два головні

визначальні фактори, згадані вище, й організаційні структури,

що їм відповідають, показані у таблиці Г.

Можна побачити, що є чотири прототипи структур, а саме

— функціональна структура, структура товарних підрозділів,

територіальна та матрична.

1. Зрозуміло, що коли корпорація діє в обмеженому обсязі

технологій, асортименті товарів, географічному просторі,

функціональна структура є найпростішою, найлегшою в

управлінні й  найпридатнішою. Якщо ринок однорідний

(промислові чи споживчі товари) і без принципової регіональної

відмінності, один віцеGпрезидент з маркетингу може керувати

всіма маркетинговими операціями. Необхідна лише одна особа,

яка виконуватиме роль генерального менеджера – президента

або директора, яка має знати всі різноманітні функції бізнесу:

виробництво, маркетинг, фінанси тощо. Працюючі під його

керівництвом, співробітники повинні бути функціональними

спеціалістами. 

2. Однак, коли корпорація нарощує обсяг технологій,

виробничих процесів та товарів  і таким чином збільшує

кількість сегментів ринку, як наприклад, споживчі, промислові

й військові товари, одна особа не може бути обізнаною з усіх

технологій, виробничих процесів, різноманітних характеристик

різних сегментів ринку. У такому разі необхідно створити

структуру товарних підрозділів на чолі з віцеGпрезидентами

чи директорами товарних підрозділів, кожен із яких керуватиме

функціональною структурою. Принципова відмінність між цією

структурою та функціональною полягає у потребі декількох

справжніх генеральних менеджерів, які розуміють, як керувати

різними робочими процесами, насамперед у своїх предметноG

виробничих напрямах.

БІЗНЕС&ОСВІТА

ВВ..    ДДееяяккіі    ррииннккооввіі    ““ЗЗааккооннии””

ГГ..  ВВииззннааччааллььнніі  ффааккттооррии  ооррггааннііззааццііййннооїї  ссттррууккттууррии
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ППррооттооттииппии  ооррггааннііззааццііййнниихх  ссттррууккттуурр
3. Якщо корпорація діє у вузькому обсязі технологій,

виробничих процесів та товарів, проте розширює свою
географічну територію, і особливо коли вона стає міжнародною,
найкращою є територіальна структура з декількома віцеG
президентами, наприклад, у Північній Америці, Південній
Америці, Європі і т.д. У цій структурі потрібні люди з дуже
добрим розумінням особливостей регіону, специфіки
політичного, економічного й ринкового середовища. Основна
відповідальність має лягати на керівників регіональних
підрозділів, які мають під собою функціональну структуру.
Деякий контроль та координація дій усієї корпорацієї
здійснюється корпоративними підрозділами, керівники яких
звітують безпосередньо генеральному директорові
підприємства.

4. Справжні проблеми починаються у випадку, коли
корпорація розширюється у двох напрямах: за різноманітністю
товарів і географією. Стає неможливим для однієї особи
розуміти широкий обсяг технологій, процесів і особливостей
ринку, специфіку політичного, економічного, соціального
середовища у різних частинах світу. Корпорація у таких
випадках свідомо, а інколи й несвідомо  переходить до
матричної структури. У цій структурі передбачені керівники
товарних секцій, відповідальні за предметноGвиробничу
спеціалізацію компанії у цілому світі, і керівники по різних
регіонах або континентах, які несуть відповідальність за все
виробництво на своїх територіях. Управляти цією структурою
найважче за всі інші, адже вона принципово відрізняється від
трьох згаданих, у яких одна особа – віцеGпрезидент – може
нести повну відповідальність за певне виробництво або
територію. У матричній структурі відповідальність має бути
розподілена між керівниками по територіях та керівниками
товарних секцій. Крім того, оскільки необхідне функціональне
управління по товарних секціях і географічних територіях, існує
додатковий розподіл відповідальності з керівниками
корпоративних функціональних підрозділів. При цьому від
старших керівників вимагається здатність ділитися обов’язками
й співпрацювати, а не конкурувати один з одним. 

Наведений деталізований опис структур чітко демонструє
взаємозалежність між природою стратегії та організаційною
структурою, тобто відповідність між ними. Він також
обгрунтовує необхідність того, що корпорації мають робити, але
рідко роблять на практиці, – готувати керівників, особливо
вищого рангу, до змін в організаційній структурі, коли
відбуваються зміни у стратегії корпорації. Зокрема, коли
планується розширення компанії, ротація функціональних віцеG
президентів дозволить їм опанувати різноманітні функції і таким
чином підготуватися до виконання обов’язків генеральних
менеджерів товарних секцій. Це залишається правильним і у
випадку, коли компанія планує розширюватися територіально, а
особливо виходити на міжнародний ринок: керівники
функціональних підрозділів та інші менеджери вищої ланки
повинні заздалегідь вивчати різноманітні політичні інститути,
економічні структури, соціальний клімат, ринкові
характеристики різних частин світу, аби не знайомитися з ними
на власних помилках після призначення на пости регіональних
керівників. Підготовка вищого управлінського складу компанії
до структурних змін особливо необхідна, коли компанія
готується перейти до матричної структури, з причин великої
географії і різноманітності продукції. Потрібний при цьому тип
тренування у першу чергу має на увазі зміну поведінки, тобто

БІЗНЕС&ОСВІТА

1. ФУНКЦІОНАЛЬНА

2. ТОВАРНИХ   ПІДРОЗДІЛІВ

3. ТЕРИТОРІАЛЬНА

4. МАТРИЧНА
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ВИСНОВОК

Успішний розвиток корпорації, який ураховує як
експансію, так і вдосконалення діяльності, залежить від
різноманітних факторів. Найголовніші серед них – це
середовище, в якому корпорація функціонує, чіткість та
мудрість стратегії, відповідність організаційної структури і
правильний стиль управління. Для успішного розвитку
корпорації необхідне розуміння середовища чи множини
середовищ, у яких корпорація функціонує або бажає
функціонувати. Таке розуміння є передумовою для
визначення розумної стратегії. Стратегія здійснюється через
структуру і має таким чином визначати структуру. Різні
організаційні структури потребують різних знань,
кваліфікацій, поведінки, ставлень і, накінець, відповідної
моделі управління. ВрештіGрешт, усе залежить не лише від
розуміння середовища, якості стратегії, відповідності
структури та ефективності стилю, а скоріше від узгодження
між чотирма основними визначальними факторами
корпоративної ефективності, що дає змогу корпорації
успішно розвиватися.

Стаття  надійшла до редакції  15 липня 1998 року.

БІЗНЕС&ОСВІТА

як перейти від конкурентної поведінки (один виграє, інший
програє) до співробітництва (обидва виграють).

ІІVV.. ССттиилльь  

Остання важлива детермінанта корпоративної
ефективності – це стиль управління. 

Існує ціла низка стилів, різних у різних корпораціях,
культурах і у різні часи. Вони можуть залежати від сектора
виробництва, але у першу чергу від переконань, особистих
якостей та поведінки вищих керівників. У деяких країнах ми
дотепер бачимо автократичні, авторитарні, чи патерналістські
стилі. У Західній Європі превалює тенденція до більш
демократичних стилів, які передбачають більше делегування
влади, вільне спілкування, меншу ієрархічність. Інколи
всередині корпорації можна побачити повернення від
демократичного стилю до більш авторитарного, особливо після
призначення нового генерального директора.

Найважливіше моє зауваження з приводу ефективності
стилю полягає у тому, що не природа стилю визначає його
ефективність, а прийняття цього стилю з боку працівників. Це
зауваження грунтується на емпіричних дослідженнях у
корпораціях, а також у колективних експериментальних ділових
іграх. Колектив приймає авторитарного керівника, якщо вбачає
у ньому дієспроможну людину, здатну організовувати роботу й
розподіляти завдання, послідовну у своїй поведінці і з
блискучими успіхами в минулому. Персонал компанії також
може функціонувати ефективно при демократичній моделі,
якщо керівник щиро вірить у її переваги та наділений якостями,
яких вона вимагає. Єдина модель, що  неодмінно веде до
невдачі, – це “механічна демократія”, коли колектив приймає
рішення голосуванням без попереднього обговорення
поставлених питань.

Багатонаціональні корпорації стоять перед дилемою:
запроваджувати власну модель чи адаптуватися до культури
регіону, де діє компанія, особливо у питаннях ставлення до
керівництва, співробітництва, конкуренції, відповідальності.
Якщо багатонаціональна компанія має досить міцні
переконання, чіткі підходи, досить ясний прозорий стиль
управління, і якщо це відома й успішна корпорація, вона
може запровадити свою модель, незважаючи на культуру чи
традиції певної країни, оскільки модель відіграватиме роль
фільтру, тобто приєднаються до корпорації лише ті люди з
різних культур, які сприймають даний тип поведінки. Треба
зауважити, що культури відрізняються не лише поміж
країнами та цивілізаціями, а й неоднорідні в межах кожної
країни, де завжди існують “девіанти”, яким імпонують інші
цінності й інші моделі поведінки.

Ефективність стилю має дати результат, який полягає у
спроможності людей на різних рівнях виконувати необхідні
завдання та функції. Це має збільшити їх прагнення й
мотивацію до виконання функцій, а також забезпечити
можливість робити те, що люди спроможні робити, і те, що
вони бажають робити. Це у свою чергу вимагає правильної
системи відбору працівників,  постійного розвитку для
поширення спектру та гнучкості навичок, а також
правильного розподілу персоналу, аби досягти максимальної
відповідності між вимогами корпорації та здібностями і
бажаннями конкретного працівника. 
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1. Економічні блага G це: 

АА.. Блага, які споживають люди. 

ВВ.. Блага, що створюються  у про1

цесі виробництва. 

СС.. Блага, які є обмеженими. 

DD.. Блага, які мають корисність са1

ме для Вас.

2. Сім'я вирішує, що вирощувати на

городі: картоплю чи цибулю. Досвід миG

нулих років показує, що з цієї ділянки

можна зібрати 30 кошиків картоплі або

10 кошиків цибулі. Яка альтернативна

вартість одного кошика цибулі? 

АА.. І/3 кошика картоплі. 

ВВ.. 3 кошики картоплі. 

СС.. Альтернативну вартість

знайти неможливо, оскільки ціни на

картоплю і цибулю різні. 

DD.. Альтернативну вартість

знайти неможливо, оскільки врожай

заздалегідь невідомий.

3. На графіку наведені первинні криві

(D1 і S1) попиту та пропозиції на яблуG

чний сік. Які явища можуть зсунути криG

ві у положення D2 і S2? 

AA.. Неврожай яблук та інформація

медиків про побічні дії яблучного соку

на організм людини. 

ВВ.. Зниження цін на апельсиновий

сік і збільшення імпорту яблук. 

СС.. Збільшення доходів населен1

ня й скорочення податків для ви1

робників.

DD.. Нові методи виготовлення яб1

лучного соку і “мода” на апельсиновий

сік.

4. Як розраховуються граничні виG

трати? 

Уперше в нашій області у січні

1998 року була проведена обласна

олімпіада з економіки, в якій узяли

участь 85 учнів 10111 кл. шкіл,  ліцеїв

і гімназій Полтавщини. 

Організатори олімпіади             —

управління освіти Полтавської

облдержадміністрації,                      —

Полтавський обласний інститут піс1

лядипломної освіти педпрацівників, 

—АТ "Навчальний бізнес1центр "Сві1

точ" /спілка викладачів економіки

м.Полтави/. 

Фінансову підтримку надало

Харківське регіональне відділення

Міжнародного фонду "Відродження".

Олімпіада мала відкритий

характер, і кожен бажаючий зміг

випробувати свої сили. Переможцями

олімпіади в 1998 р. стали учні Володи1

мир Максимович та Олександр Фесе1

нюк (школа №17 м. Полтави, учи1

тель О. А.Федій),  Михайло Литвин

(НВК   № 28, учитель О. В.

Комеліна)                     і Андрій Паху1

щий (авторська національна школа №

37, учитель Ю.М. Лелюк ). Вони за1

хищали честь області на республікан1

ській олімпіаді з економіки, яка відбу1

лася у Києві під час весняних канікул.

Сьогодні ми пропонуємо вашій ува1

зі завдання обласної  та республікан1

ської олімпіад                  з економіки.

Завдання обласної олімпіади

складаються із                60 тестових

завдань та 5  задач,      а завдання

Всеукраїнської олімпіади мали 50

тестових завдань, 5 завдань, що

оцінюються в 3 бали,    5 —у 5 балів і 6

— у 10 балів. Маємо надію, що розв'я1

зання цих завдань допоможе  вам, ша1

новні вчителі економіки, та вашим

учням скласти чітке уявлення про рі1

вень вимог до учасників і краще підго1

туватися до наступних олімпіад. Ба1

жаємо вам успіхів і майбутніх пере1

мог! А ми обіцяємо детально розгля1

нути ці завдання й надрукувати пра1

вильні відповіді на них у наступних

номерах журналу.

ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ

Оцінюються в 1 бал за кожне завдання

АА.. úТVС : úQ

ВВ..  úТVС : Q

СС.. úТFС : úQ

DD.. ТFС : Q

5. Індексація доходів: 

АА.. Приводить до посилення соці1

альної диференціації. 

ВВ.. Використовується для підтри1

мки рівня життя осіб із фіксованими

доходами. 

СС.. Сприяє зменшенню розривів у

доходах осіб різних соціальних катего1

рій. 

DD.. Стимулює продуктивну працю.

6. Державна політика в галузі витрат

та оподаткування має назву: 

АА.. Монетарної політики. 

ВВ.. Кредитної політики. 

СС.. Фіскальної політики. 

DD.. Політики розподілу доходів.

7. Якщо виробництво деякого товару

супроводжується позитивними зовнішніG

ми ефектами, то приватний сектор виробG

лятиме: 

АА.. Надто багато цього товару при

дуже низькій ціні. 

ВВ.. Надто мало цього товару при

дуже високій ціні. 

СС.. Надто багато цього товару при

дуже високій ціні. 

DD.. Потрібну кількість цього това1

ру за нормальною ціною.

8. У якій із указаних груп відображеG

ні  всі види ресурсів? 

АА.. Вода, човен, рибалка. 

ВВ.. Гроші, завод , підприємець. 

ЗАВДАННЯ ОБЛАСНОЇ ОЛІМПІАДИ 
З ЕКОНОМІКИ 

(Полтава, січень 1998 р.)

ДОВІДКИ
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17. Пропозиція якого фактора виробG

ництва є абсолютно нееластичною? 

АА.. Праці. 

ВВ.. Землі. 

СС.. Капіталу. 

DD.. Усі відповіді неправильні.

18. Яка з кривих ніколи не приймає

UGподібної форми?

AA..  AFC (середні постійні

витрати).

BB..  AVC (середні змінні витрати).

CC.. MC (граничні, або маржинальні

витрати).

DD..  ATC (середні загальні

витрати).

19. Який із наведених економічних

показників найбільше підходить для хаG

рактеристики стану національного виробG

ництва? 

АА.. Індекс споживчих цін. 

ВВ.. Рівень безробіття. 

СС.. Валовий внутрішній продукт. 

DD.. Рівень процентних ставок.

20. Яке із тверджень належить до

нормативної економіки?

АА.. Рівень інфляції у грудні 1997 ро1

ку склав 4%. 

ВВ.. Підвищення цін на пиріжки у

шкільній їдальні призвело до того, що

учні почали купувати їх менше. 

СС.. Для того, щоб більше учнів

були в змозі відвідувати музеї, тре1

ба встановити їм пільги під час ка1

нікул. 

DD.. Уряд прийняв програму соціаль1

ного захисту молоді.

21. Для збільшення обсягів виробниG

цтва на 20% фірма збільшила витрати на

ресурси на 10%, отже: 

АА.. Спостерігається негативний

ефект масштабу. 

ВВ.. Діє позитивний ефект масш1

табу. 

СС.. Ліс, меблевий комбінат, прибу1

ток. 

DD.. Земля, трактор, акції.

9. Що буде, якщо держава встаноG

вить ціну на товар, нижчу від рівноважG

ної? 

АА.. Виникнуть надлишки цього

товару.

ВВ.. Виникне дефіцит і нормований

розподіл товарів. 

СС.. Усі люди будуть у змозі купити

скільки завгодно цього товару. 

DD.. Установиться ринкова рівно1

вага.

10. Розрахуйте курс акції фірми

"Школяр", коли відомо, що номінальна

вартість акції дорівнює 20 грн., дивіденG

ди за підсумками роботи за рік складають

12%, а річна ставка позичкового проценG

та дорівнює 10%. 

АА.. 24 грн. 

ВВ.. 16 грн.

СС.. 22 грн. 

DD.. Інформації недостатньо.

11. Якими проблемами в ринковій

економіці повинна займатися держава? 

АА.. Виявляти, що і скільки потрібно

виробити із наявних ресурсів. 

ВВ.. Знаходити засоби раціонального

використання обмежених доходів конк1

ретного споживача. 

СС.. Визначати коло товарів і по1

слуг, у яких має потребу суспільство,

незалежно від смаку і переваг якоїсь

групи або всього населення. 

DD.. Розділяти грошові доходи в сус1

пільстві.

12. Заробляючи 300 гривень, робітG

ник сплачує у вигляді податку 36 гриG

вень, а майстер цеху, заробляючи 500

гривень, сплачує 60 гривень. Такий поG

даток має назву: 

АА.. Регресивний. 

ВВ.. Прогресивний. 

СС.. Пропорційний. 

DD.. Непрямий.

І3. Припустимо, що Верховна Рада

України прийняла рішення щодо збільG

шення в цьому році державних витрат на

освіту. Це приведе, насамперед, до: 

АА.. Зростання сукупного попиту. 

ВВ.. Дефіциту бюджету. 

СС.. Зростання сукупної пропозиції. 

DD.. Збільшення доходів учителів.

14. Що можна віднести до капітальG

них ресурсів? 

АА.. Гектар яблуневого саду у фер1

мерському господарстві. 

ВВ.. Комп'ютер. 

СС.. Завод. 

DD.. Усі відповіді правильні.

15. У багатьох ВНЗ (вищі навчальні

заклади) України навчання студентів

платне. Яка альтернативна вартість плаG

ти за навчання? 

АА.. Сума плати за навчання й не1

отримана зарплата, яку студент у

змозі був би заробити, якби не навчав1

ся у ВНЗ.

ВВ.. Зарплата, яку студент зароб1

ляв би, коли б пішов працювати після

школи. 

СС.. Сума плати за навчання, вар1

тість проїзду, проживання в гурто1

житку та плата за їжу. 

DD.. Товари й послуги, від котрих

відмовились, щоб заплатити за

навчання.

16. Попит на ресурс залежить від: 

АА.. Ціни продукту, для якого вико1

ристовується ресурс. 

ВВ.. Цін на взаємозалежні ресурси.

СС.. Ціни самого ресурсу. 

DD.. Усі відповіді правильні.
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СС.. Фірма отримує максимальний

прибуток. 

DD.. Спостерігається дія закону спа1

дної віддачі факторів виробництва.

22. При бартерному обміні українсьG

кого цукру на російське паливо: 

АА.. Україна виграла, Росія програла. 

ВВ.. Україна програла, Росія виграла. 

СС.. Ніхто не виграв. 

DD.. Обидві країни виграли.

23. Для досягнення максимуму приG

бутку конкурентна фірма буде наймати

додаткових робітників на конкурентному

ринку праці лише тоді, коли: 

АА.. Граничний продукт праці у гро1

шовому виразі більший, ніж ринкова

ставка зарплати.

ВВ.. Загальний дохід менший, ніж за1

гальні витрати. 

СС.. Граничний продукт у грошовому

виразі знижується .

DD.. Ринкова ставка зарплати

зменшується.

24. Що з наведеного нижче входить

до складу ВВП (валового внутрішнього

продукту)? 

АА.. Купівля Вашою родиною держав1

них облігацій на вторинному фондово1

му ринку. 

ВВ.. Купівля Вашою родиною авто1

мобіля, який був у використанні. 

СС.. Купівля Вами підручника в міс1

цевому магазині. 

DD.. Обмін приватизаційного майно1

вого сертифіката на акції фірми.

25. Укажіть, яке із тверджень непраG

вильне? 

АА.. Крива байдужості відображає рі1

зноманітні набори товарів, які мають

однакову корисність для споживача. 

ВВ.. Збільшення доходу споживача

графічно відображається у паралель1

ному зсуві бюджетної лінії праворуч. 

відповідають міжнародним стандар1

там викидання шкідливих речовин. 

DD.. Збільшення в обсязі споживання

частки імпортних товарів.

30. Збільшення інвестицій свідчить

про те, що: 

АА.. Збільшилась сукупна пропо1

зиція. 

ВВ.. Збільшився сукупний попит. 

СС.. Зменшилась частка споживання

в загальному обсязі ВВП. 

DD.. Зменшилась інфляція.

31. Вас обрано депутатом Верховної

Ради. Ви запропонували перейти до проG

порційного оподаткування особистих доG

ходів. Це приведе до того, що: 

АА.. Групи населення з високими до1

ходами будуть сплачувати більший

відсоток від своїх доходів порівняно з

тими, хто отримує низькі доходи. 

ВВ.. Буде встановлена однакова

ставка податків для груп населення з

різними доходами. 

СС.. Групи населення з низькими до1

ходами будуть сплачувати у вигляді

податків більшу частку від своїх дохо1

дів порівняно з тими, хто отримує ви1

сокі доходи. 

DD.. Ставка оподаткування буде

зростати пропорційно зростанню до1

ходів.

32. Ринки досконалої та монополісG

тичної конкуренції мають загальну рису: 

АА..  Випускаються диференційовані

товари. 

ВВ.. Кожна фірма стикається із го1

ризонтальною кривою попиту на свій

продукт. 

СС..  Випускаються однорідні товари. 

DD.. На ринку оперує багато покуп1

ців та продавців.

33. Які завдання стоять перед усіма

економічними системами? 

АА.. Найбільш повне використання

обмежених ресурсів. 

CC.. Споживач максимізує корис1

ність, коли його бюджетна лінія пере1

тинає криву байдужості. 

DD.. Коли виконується умова

MUa/Pa=MUb/Pb, крива байдужості

торкається бюджетної лінії.

26. Постійні витрати фірми G це: 

АА.. Витрати підприємства на

електроенергію, матеріали, зарп1

лату. 

ВВ.. Витрати, які несе фірма навіть

тоді, коли продукція не виробляєть1

ся. 

СС.. Виплати зовнішнім постачаль1

никам фірми (неявні витрати). 

DD.. Мінімальні витрати, які несе фі1

рма при раціональному використанні

всіх ресурсів.

27. При збільшенні кількості виробG

ничих ресурсів у суспільстві: 

АА.. Економіка в змозі виробляти

більше товарів і послуг.

ВВ.. Підвищиться життєвий рівень

людей. 

СС.. Підвищиться ефективність ви1

робництва. 

DD.. Ресурси будуть використовува1

тися менш раціонально.

28. Якщо Ваш річний дохід збільшиG

вся на 50%, а рівень цін залишився неG

змінним, то:

АА.. Реальний доход збільшився. 

ВВ.. Номінальний доход залишився

незмінним. 

СС.. Реальний доход залишився не1

змінним. 

DD.. Реальний доход зменшився.

29. Прикладом негативного зовнішG

нього ефекту у сфері споживання  є: 

АА.. Недостатнє (порівняно з рівнем

Західних країн) споживання фруктів. 

ВВ.. Значна диференціація рівнів спо1

живання різних груп населення. 

СС.. Зростання кількості автомобі1

лів в особистому користуванні, які не
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зниження ціни гривні в іноземних валюG

тах (наприклад, у доларах)? 

АА.. Експорт та імпорт зростуть. 

ВВ.. Експорт зросте, а імпорт змен1

шиться. 

СС.. Експорт й імпорт зменша1

ться. 

DD.. Експорт зменшиться, а імпорт

зросте.

43. Три фірми, частка яких на ринку

комп'ютерів становить 60%, домовилися

про узгодження цінової політики. ВнасліG

док цього вони фактично утвердили: 

АА.. Монополію. 

ВВ.. Картель. 

СС.. Олігополію. 

DD.. Концерн.

44. Інфляція за два роки становить

125%. Отже, ціни в середньому зросли

на: 

АА.. 64,5% за рік. 

ВВ.. 112,5% за рік. 

СС.. 50% за рік. 

DD.. 11,18% за рік.

45. Про що свідчить позитивне сальG

до торгівельного балансу? 

АА.. Експорт товарів перевищує ім1

порт. 

ВВ.. Імпорт товарів перевищує екс1

порт. 

СС.. Іноземні інвестиції в країну біль1

ші від інвестицій цієї країни за кордон. 

DD.. Іноземні інвестиції в країну мен1

ші від інвестицій цієї країни за кордон.

46. Якщо держава має намір збільG

шити рівень реального ВНП, то вона моG

же: 

АА.. Зменшити податки. 

ВВ.. Зменшити трансфертні плате1

жі. 

СС.. Збільшити податки. 

DD.. Зменшити державні закупівлі

товарів і послуг.

ВВ.. Скорочення дефіциту Державно1

го бюджету. 

СС.. Зменшення зовнішнього держав1

ного боргу. 

DD.. Боротьба з інфляцією й безро1

біттям.

34. Якими рисами характеризуються

суспільні товари? 

АА.. В їх виробництві зацікавлена

держава. 

ВВ.. Вони забезпечують більші виго1

ди, ніж витрати. 

СС.. Мають нееластичні криві попи1

ту. 

DD.. Важко або неможливо виключи1

ти непокупців від їх використання.

35. За яких умов межа виробничих

можливостей у змозі зсунутися правоG

руч? 

АА.. При збільшенні пропозиції ресур1

сів та технічному прогресі. 

ВВ.. При збільшенні обсягу виробниц1

тва товарів для майбутнього й скоро1

ченні обсягу виробництва споживчих

товарів. 

СС.. При розширенні міжнародної

спеціалізації. 

DD.. При раціональному використан1

ні ресурсів тепер і використанні цієї

економії в майбутньому.

36. Рівень реальної зарплати можна

визначити, зіставляючи рівень номінальG

ної зарплати зі змінами у: 

АА.. Розмірах позичкового процен1

та. 

ВВ.. Рівні цін на товари та послуги. 

СС.. Податкових ставках. 

DD.. Нормі прибутку підприємств.

37. Економічні витрати містять: 

АА.. Явні та неявні витрати, у тому

числі нормальний прибуток. 

ВВ.. Тільки неявні витрати і нор1

мальний прибуток. 

СС.. Постійні й змінні витрати. 

DD.. Бухгалтерські витрати фірми і

прибуток.

38. Якщо рівень цін зростає, а вироG

бництво падає, то це визначається: 

АА.. Зміщенням кривої сукупного по1

питу праворуч. 

ВВ.. Зміщенням кривої сукупного по1

питу ліворуч. 

СС.. Зміщенням кривої сукупної про1

позиції ліворуч. 

DD.. Зміщенням кривої сукупної про1

позиції праворуч.

39. Що є ціновою дискримінацією? 

АА.. Різна плата за однакову працю. 

ВВ.. Звільнення від оплати навчання

одних при платному навчанні інших. 

СС.. Продаж однієї і тієї ж продукції

за різними цінами різним покупцям. 

DD.. Заборона на продаж продукції

певним категоріям покупців.

40. В економіці попит — це: 

АА.. Кількість товарів і послуг, котрі

споживачі бажають придбати та на

придбання яких вони мають гроші в

даний час. 

ВВ.. Залежність між кількістю то1

варів, котрі споживачі готові придба1

ти, й відповідними цінами. 

СС.. Товари, які люди бажали б мати

в майбутньому, незалежно від цін на

них.

DD.. Усі відповіді правильні.

41. Найбільший вплив на циклічні

коливання в економіці має динаміка: 

АА.. Інвестицій, спрямованих на при1

ріст товарно1матеріальних запасів.

ВВ..  Інвестицій, спрямованих на ви1

робництво товарів тривалого корис1

тування. 

СС.. Споживчих витрат. 

DD.. Державних витрат.

42. Як може вплинути на фізичний

обсяг експорту та імпорту України значне
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47. Термін "облікова ставка" ознаG

чає: 

АА.. Курс державних цінних паперів. 

ВВ.. Процентну ставку за позиками,

що надаються Національним банком

країни комерційним банкам. 

СС.. Норму обов'язкових резервів ко1

мерційних банків. 

DD.. Процент, який банк виплачує

вкладнику.

48. Вам запропонували посаду голоG

ви Національного банку, але при умові,

що Ви знайдете спосіб "приборкати" інG

фляцію. Ви погодились і... 

АА.. Встановили контроль Нацбанку

за цінами. 

ВВ.. Збільшили інвестиції шляхом

кредитування виробників. 

СС.. Звернулися до міжнародних фі1

нансових організацій з метою отриман1

ня кредитів. 

DD.. Посилили контроль за грошовою

масою.

49. Який інструмент регулювання

пропозиції грошей використовується

Нацбанком найчастіше? 

АА.. Зміна облікової ставки. 

ВВ.. Зміна резервної норми. 

СС.. Операції з цінними паперами на

відкритому ринку. 

DD.. Зміна процентної ставки.

50. Дефіцит Державного бюджету

створюється в тих випадках, коли: 

AA.. Імпорт перевищує експорт.

ВВ.. Сума витрат держави переви1

щує суму податкових надходжень. 

СС.. Експорт перевищує імпорт. 

DD.. Сума податкових надходжень

скорочується.

51. Яке із тверджень є правильним? 

АА.. Ринок надає інформацію через ці1

ни. 

ВВ.. Ринок забезпечує ефективне ви1

користання ресурсів. 

СС.. Ринок виконує стимулюючу

функцію. 

DD.. Усі відповіді правильні.

52. Крива виробничих можливостей

ілюструє: 

АА.. Альтернативну комбінацію то1

варів при обмеженості ресурсів.

ВВ..  Найкращу комбінацію виробниц1

тва двох товарів споживчого та вироб1

ничого призначення. 

СС.. Кількість виробничих ресурсів,

що існують у суспільстві. 

DD.. Обмеженість ресурсів, необме1

женість потреб у суспільстві й можли1

вість вибору.

53. Яка залежність існує між купівеG

льною спроможністю грошей і рівнем

цін? 

АА.. Вони знаходяться в оберненій

залежності. 

ВВ.. Знаходяться у прямій залежнос1

ті. 

СС.. Знаходяться у прямій залежнос1

ті в період економічного спаду та в обе1

рненій залежності в період інфляційно1

го підйому. 

DD.. Знаходяться у прямо пропорцій1

ній залежності.

54. Економічне зростання характериG

зується: 

АА.. Зсувом праворуч кривої виробни1

чих можливостей. 

ВВ.. Зсувом ліворуч кривої виробни1

чих можливостей. 

СС.. Переміщенням точки вздовж

кривої виробничих можливостей униз

або вгору. 

DD.. Переміщенням із точки, яка

знаходиться ліворуч від кривої вироб1

ничих можливостей, до точки на кри1

вій виробничих можливостей.

55. Недостатній сукупний попит приG

водить до: 

ДОВІДКИ

АА.. Зростання фрикційної форми

безробіття. 

ВВ.. Зростання циклічної форми без1

робіття. 

СС.. Зростання структурної форми

безробіття. 

DD.. Усі відповіді правильні.

Використайте  інформацію  з  поданої

нижче таблиці і дайте відповіді на питанG

ня  56  та  57.

56. Які з наступних тверджень є праG

вильними: 

І. Україна має абсолютну перевагу у

виробництві соняшникової олії. 

II. Польща має абсолютну перевагу у

виробництві кукурудзяної олії. 

Ill. Україна має порівняну перевагу у

виробництві соняшникової олії. 

IV. Польща має порівняну перевагу

у виробництві кукурудзяної олії. 

АА.. Тільки I.  ВВ.. Тільки II. 

СС..  I,III ,I V.  DD..  II,III ,1V.

57. Торгівельні відносини між УкраїG

ною та Польщею повинні скластися таG

ким чином: 

АА.. Україна буде експортувати і со1

няшникову, і кукурудзяну олії. 

ВВ.. Україна буде імпортувати і со1

няшникову, і кукурудзяну олії.

СС..  Польща буде експортувати ку1

курудзяну, а імпортувати соняшнико1

ву олію. 

DD.. Польща буде експортувати со1

няшникову олію, а Україна – експор1

тувати кукурудзяну олію.

58. Офіційний рівень безробіття –

це відношення кількості безробітних до: 

АА.. Кількості зайнятих. 

ВВ.. Загальної чисельності населення

країни. 

СС.. Чисельності робочої сили краї1

ни.
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ЗАДАЧА №5 (15 бал.)

У поточному році в обігу знаходилося

100 млрд. грн., а швидкість обігу дорівG

нювала 9. У наступному році держава

має намір увести в обіг додатково ще 50

млрд. грн., а за прогнозами Міністерства

економіки швидкість обігу зміниться до

8, а ВНП збільшиться на 10%. РозраG

хуйте можливий рівень інфляції в майбутG

ньому році.

гляді дивідендів. Свій підприємницький

талант він оцінює у 6 тис. грн. Йому проG

понували місце майстраGзакрійника із

зарплатою у 10 тис. грн. на рік. Річний

дохід від продажу одягу становить 150

тис. грн. Підрахуйте бухгалтерський та

економічний прибуток фірми.

ЗАДАЧА №3 (10 бал.)

Визначити ринкову ціну та кількість

товару, якщо попит на нього представлеG

но у вигляді рівняння: 

Qd=20 G ЗР; 

а  пропозицію  Qs=15+2Р.

Відповідь підтвердити графічно. Що

відбудеться на ринку,  якщо:

А)  держава встановить мінімальну

ціну на цей товар, яка дорівнює 0,8 грн.;

Б)  виробники будуть продавати цей

товар по 2 грн.?

ЗАДАЧА №4 (15 бал.)

Населення одного із регіонів України

дорівнює 8 млн. чоловік, із них :

— дітей віком до 16 років G 2,4 млн.
чол.;

— осіб, які знаходяться у психіатричG
них лікарнях G0,16 млн. чол.;

— пенсіонерів G 1,9 млн. чол.;

— безробітних * 0,38 млн. чол. ;

— зайнятих неповний робочий день

— 0,21 млн. чол. 

І. Розрахуйте загальний рівень безроG

біття.

2. Розрахуйте  природний рівень безG

робіття, якщо в цей період рівні безробітG

тя дорівнювали:

структурного безробіття * 2,8%;

циклічного * 3,5%.

3. Для якого стану економіки харакG

терним є такий рівень безробіття?

ДОВІДКИ

DD.. Чисельності працездатного на1

селення країни.

59. Крива Філліпса фіксує зв'язок

між рівнем інфляції та:

АА.. Пропозицією грошей. 

ВВ.. Рівнем відсотка. 

СС.. Реальним доходом. 

DD.. Рівнем безробіття.

60. Відповідно до закону Оукена пеG

ревищення фактичного рівня безробіття на

2% над його природним рівнем означає,

що відставання фактичного ВНП від реG

ального дорівнює: 

АА.. 5% 

ВВ.. 3% 

СС.. 2,5% 

DD.. 4%

ЗАДАЧА №1(15 бал.)

Ви повинні вирішити, як розподілити

свої гроші на придбання їжі у шкільному

буфеті та купівлю аудіокасет. На графіку

накреслені Ваша бюджетна лінія і крива

байдужості. Вкажіть на малюнку такі тоG

чки:

5. Точку рівноваги споживача.

6. Точку, що свідчить про Вашу відG

мову від шкільних сніданків.

7. Ви вирішили на частину своїх киG

шенькових грошей купити подарунок маG

мі до 8 Березня. Вкажіть точку, де Ви

будете знаходитися.

8. Точку, де Ви отримуєте більше заG

доволення, ніж у точці "d", але на це у

Вас уже не вистачить грошей. 

ЗАДАЧА №2 (15 бал.)

Підприємець володіє малим підприG

ємством з шиття одягу. Він наймає двох

майстрівGзакрійників із річною зарплатою

12 тис. грн., шість швачок із річною зарпG

латою 24 тис.грн., платить за оренду

приміщення 5 тис. грн., страхові платежі

складають 500 грн., а тканини і все інше,

необхідне для виготовлення одягу, обхоG

диться йому у 40 тис. грн. на рік. Якщо

він купив би на ці 40 тис. грн. цінні папеG

ри, він міг би отримати 4 тис. грн. у виG
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ВВ.. Любое увеличение денежной за1
работной платы было бы уравновешено
спадом  занятости; 

СС.. Любое увеличение денежной за1
работной платы было бы компенсиро1
вано повышением стоимости жизни; 

DD.. Ни одно из вышеприведенных
утверждений не является справедли1
вым.

11. Украина решает установить контG
роль над внешней торговлей в целях сниG
жения дефицита торгового баланса. ОдG
ним из результатов такой политики в краG
ткосрочном периоде будет: 

АА.. Снижение уровня занятости в
стране; 

ВВ.. Снижение импорта товаров и
услуг в Украину; 

СС.. Снижение украинского экспорта; 

DD.. Снижение сальдо торгового ба1
ланса.

12. Проблема ограниченности
ресурсов может быть решена, если: 

АА.. Все государства мира станут
постиндустриальными обществами; 

ВВ.. Будут найдены практически не1
исчерпаемые источники энергетических
ресурсов; 

СС.. Люди и государства откажутся
от конкуренции в пользу сотрудничес1
тва; 

DD.. Все вышеперечисленное неверно.

13. Выберите наиболее полное и корG
ректное определение предмета экономиG
ки: 

АА.. Экономика изучает деньги, бан1
ковскую систему, капитал; 

ВВ.. Экономика изучает переменные
величины, которые влияют на состоя1
ние народного хозяйства (цены, произ1
водство, занятость); 

СС.. Экономика изучает методы
рационального использования ограни1
ченных ресурсов, необходимых для
производства разнообразных товаров
с целью удовлетворения потребнос1
тей членов общества; 

DD.. Экономика изучает деятель1
ность, которая включает производст1
во и обмен товарами.

14. Курс доллара в Украине за месяц
вырос на 10%, поэтому цены на импортG
ные товары в гривнях скорее всего: 

АА.. Увеличатся; 

ВВ.. Уменьшатся; 

АА.. К эффективному распределению
и использованию ресурсов;

ВВ.. К уменьшению давления государ1
ственного регулирования; 

СС.. К обострению конкуренции; 

DD.. К увеличению цен и уменьшению
объемов производства.

7. Если Центральный банк принимаG
ет решение сократить предложение денег,
он   может: 

АА.. Осуществить покупку государс1
твенных облигаций на открытом рын1
ке; 

ВВ.. Уменьшить учетную ставку; 

СС.. Увеличить норму обязательных
резервов; 

DD.. Все перечисленное верно.

8. Если одновременно увеличивается
спрос и предложение на рынке опредеG
ленного товара, то: 

АА.. Одновременно возрастают рав1
новесная цена и равновесное количест1
во; 

ВВ.. Равновесная цена и равновесное
количество не изменяются; 

СС..  Равновесная цена возрастает, а
влияние на равновесное количество не
определено; 

DD.. Равновесное количество возрас1
тает, а влияние на равновесную цену
не определено.

9. Если экономические проблемы реG
шаются частично с помощью рыночных
механизмов, а частично с помощью госуG
дарственного регулирования, то такая
экономическая система имеет название: 

АА.. Рыночной; 

ВВ.. Традиционной; 

СС.. Командной; 

DD..  Смешанной.

10. Сторонники тарифов утверждаG
ют, что одностороннее введение высоких
тарифов может увеличить денежную заG
работную плату. Справедливым контрарG
гументом является одно из следующих
утверждений: 

АА.. Такие тарифы привели бы к сни1
жению, а не к повышению денежной за1
работной платы; 

ДОВІДКИ

1. Допустим, что все ресурсы в экоG
номической системе используются таким
образом, что увеличивать производство
одного продукта возможно только за счет
уменьшения производства другого проG
дукта. Экономист назовет такую ситуG
ацию: 

АА.. Неэффективной; 

ВВ.. Эффективной; 

СС.. Экономическим кризисом; 

DD.. Экономическим ростом.

2. Кривая Филлипса показывает: 

АА.. Обратную связь между реальной
и номинальной заработной платой; 

ВВ.. Обратную связь между темпом
инфляции и уровнем безработицы; 

СС.. Прямую связь между номиналь1
ной заработной платой и темпом инф1
ляции; 

DD.. Прямую связь между реальной
заработной платой и уровнем безрабо1
тицы.

3. Что из нижеперечисленного не
приводит к возникновению монополии? 

АА.. Патенты; 

ВВ.. Лицензии; 

СС.. Производство и сбыт товара,
который имеет много субститутов; 

DD.. Контроль над стратегическими
ресурсами, необходимыми для произ1
водства товара.

4. Современная экономическая сисG
тема Украины – это: 

АА.. Рыночная экономика; 

ВВ.. Командная экономика; 

СС.. Плановый капитализм; 

DD.. Переходная экономика.

5. Если реальный ВНП увеличится в
1,2 раза, а денежная масса возрастет на
8%, то уровень цен при стабильной скоG
рости обращения денег: 

АА.. Повысится на 10%; 

ВВ.. Снизится на 10%; 

СС.. Останется неизменным; 

DD.. Повысится на 12%.

6. Усиление тенденции к монополиG
зации в экономике любого государства
приводит: 

ЗАДАНИЯ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО ЭКОНОМИКЕ  

(Киев, март 1998 г.)
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СС.. Не изменятся; 

DD.. Движение цен на импортные
товары не связано с курсом доллара.

15. Вариант кривой совокупного преG
дложения, состоящей из трех отрезков,
предполагает, что в долгоcрочном периоG
де изменения совокупного спроса: 

АА.. Окажут влияние на объем вы1
пуска, но не на уровень цен; 

ВВ.. Окажут воздействие на уро1
вень цен, но не на объем выпуска; 

СС.. Не окажут влияния на уровень
цен и объем выпуска; 

DD.. Окажут влияние как на уровень
цен, так и на объем выпуска.

16. Изучение рынка совершенной
конкуренции является важным потому,
что:

АА.. Большинство рынков – это ры1
нки совершенной конкуренции; 

ВВ.. Все рынки в странах с развитой
рыночной экономикой являются рын1
ками совершенной конкуренции; 

СС.. Рынок совершенной конкуренции
– это модель наиболее эффективного
распределения ограниченных ресурсов; 

DD.. Это важно для изучения внеш1
них факторов.

17. Чем определен положительный
наклон кривой предложения на рынке
какогоGлибо товара?

АА.. Законом падающей предельной
полезности; 

ВВ.. Законом возрастающих альтер1
нативных издержек; 

СС.. Принципом сравнительных пре1
имуществ; 

DD.. Эффектом замещения.

18. Индекс потребительских цен сосG
тавил 3,01 в 1995 году и 3,11 в 1996 гоG
ду. 1985 год является базовым. В этом
случае можно сделать заключение, что: 

АА.. В 1996 году инфляция состави1
ла 311%; 

ВВ.. В 1995 году цены оказались на
301% выше, чем в базовом году; 

СС.. В 1995 году инфляция состави1
ла 201%; 

DD.. Все вышеперечисленное невер1
но.

19. Соответственно закону спроса,
при возрастании цены:

АА.. Спрос падает; 

ВВ.. Спрос возрастает; 

СС..  Объем спроса падает; 

ДОВІДКИ

DD.. Объем спроса возрастает.

20. Первоначально экономика нахоG
дится в состоянии полной занятости реG
сурсов при потенциальном объеме выпуG
ска, равном 6000 э, и уровне цен Р=100.
Центральный банк заявляет о намерении
повысить величину денежной массы на
2,5%. Что из нижеперечисленного являG
ется наиболее вероятным при условии доG
верия экономических агентов к политике
Центрального банка? 

АА.. ВНП увеличится до 6150 при
неизменном уровне цен Р=100; 

ВВ.. ВНП останется на уровне 6000
при уровне Р=100; 

СС.. ВНП останется на уровне 6000
при повышении уровня цен до Р=102,5; 

DD.. ВНП возрастет до 6150 при по1
вышении уровня цен до Р=102,5.

21. Ученику необходимо подготовиG
ться к тестированию по основам эконоG
мики и математики. Существуют два ваG
рианта разделения оценок по 100G балG
льной шкале:

Альтернативная стоимость повышеG
ния оценки по математике с 68 до 72
баллов равняется: 

АА.. 70 баллам; 

ВВ.. 4 баллам; 

СС.. 83 баллам; 

DD.. 13 баллам.

22. Сокращение предложения денег
в экономике графически может быть преG
дставлено сдвигом: 

АА.. Влево – вверх кривой AS; 

ВВ.. Вправо – вниз кривой AS; 

СС.. Влево – вниз кривой AD; 

DD.. Вправо – вверх кривой AD.

23. Закон роста альтернативных изG
держек действует, если кривая производG
ственных возможностей имеет следуюG
щий вид:

24. Функция зависимости общих заG
трат (ТС) от объема выпуска продукции
фирмы имеет вид: ТС= 6Q + 2Q2.

Производя 25 единиц товара и реализуя
их на рынке совершенной конкуренции
по рыночной цене 36 гривен за единицу
товара, фирма получит прибыль (+) или
убытки (G): 

АА.. 1 375 грн.

ВВ ..
+ 450
грн. 

СС ..
1 500
грн.

DD.. +250грн.

25. Конкурентная фирма работает в
условиях кривой спроса, для которой
эластичность по цене равна: 

АА.. (бесконечности); 

ВВ.. 0; 

СС.. 1; 

DD.. Эластичности по цене рыноч1
ного спроса.

26. Как изменится выручка при росG
те цены, если эластичность спроса больG
ше единицы? 

АА.. Уменьшится;

ВВ.. Останется без изменений; 

СС.. Увеличится; 

DD.. Изменение выручки не связано с
эластичностью спроса.



35. Используя наилучшим образом

два своих поля, фермер имеет следуюG

щую кривую производственных возможG

ностей: 

Найдите неверное утверждение: 

АА.. Альтернативной стоимостью

производства 600 т пшеницы является

производство 500 т картофеля. 

ВВ.. Альтернативной стоимостью

производства 600 т пшеницы является

производство 600 т картофеля. 

СС.. Альтернативной стоимостью

производства 600 т картофеля являет1

ся производство 200 т  пшеницы.

DD.. При производстве картофеля в

размере 250 т альтернативной стои1

мостью 1 т пшеницы будет     3 т кар1

тофеля.

36. Верхняя граница цены является

неэффективным способом регулирования,

поскольку:

АА.. От этого проигрывают и произ1

водители, и потребители; 

ВВ.. Производители проигрывают,

потребители выигрывают, но выгоды

меньше потерь; 

СС.. Производители и потребители

могут выиграть или проиграть, но по1

тери превышают доходы;

DD.. Производители проигрывают,

потребители могут выиграть или про1

играть, однако в целом эта граница

приводит к потерям.
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27. Инновации привели к сокращеG
нию 25% рабочих, занятых ручным труG
дом. Возникшая в этой связи безработиG
ца относится к: 

АА.. Циклической; 

ВВ.. Фрикционной; 

СС.. Застойной; 

DD.. Структурной.

28. Экономическая рациональность
подразумевает, что: 

АА.. Все люди при наличии достовер1
ной информации выбирают один и
тот же объективно наилучший вари1
ант; 

ВВ.. Существует объективный оп1
тимальный способ решения любой эко1
номической проблемы;

СС.. Большинство людей делает
выбор рационально, с выгодой для се1
бя; 

DD.. Необходимо тратить как мож1
но меньше денег.

29. Определите предельную поG
лезность третьего съеденного пироG
жного:

AA.. 19; 

BB..  5;

CC..  3; 

DD.. 13.

30. Если экономика характеризуется
низким уровнем безработицы и высоким

уровнем инфляции, то какой из привеG
денных комплексов мер фискальной и
монетарной политики будет в большей
степени способствовать уменьшению
уровня инфляции:

Налоги     Государственные     Операции на  

затраты                  открытом рынке 

АА.. Увеличить        увеличить           покупать облигации 

ВВ.. Увеличить       уменьшить          покупать облигации 

СС.. Увеличить       увеличить             продавать облигации 

DD.. Увеличить      уменьшить         продавать облигации

31. Альтернативная стоимость авиG
абилета возрастет скорее всего, если:

ДОВІДКИ

АА.. Увеличится инфляция;

ВВ.. Цена железнодорожного билета
уменьшится; 

СС.. Цена железнодорожного билета
увеличится; 

DD.. Рост цен на авиабилеты от1
стает от общего роста цен.

32. Величина спроса превышает веG
личину предложения. Это пример:

АА.. Закона убывания предельной по1
лезности; 

ВВ.. Феномена Гиффена; 

СС.. Дефицита; 

DD.. Эффекта дохода.

33. С ростом доходов бюджетная
линия принимает вид:

34. В результате повышения цены

товара выручка увеличилась. На основаG

нии этого можно сделать вывод о том,

что: 

АА.. Спрос превышал предложение; 

ВВ.. Наблюдался эффект замеще1

ния; 

СС.. Спрос был эластичным; 

DD.. Спрос был неэластичным.

Êîëè÷åñòâî ïèðîæíèõ Îáùàÿ ïîëåçíîñòü
1 24
2 22
3 19
4 22
5 24
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37. Конкурентной фирме при нулевой
экономической прибыли необходимо:

АА.. Увеличить цену на свой товар; 

ВВ.. Расширять производство и ста1
раться получить дополнительную вели1
чину экономической прибыли; 

СС.. Оставить отрасль и найти бо1
лее прибыльное применение задейство1
ванных ресурсов; 

DD.. Действовать так, как раньше.

38. Критериями разграничения типов
экономических систем выступают:

АА.. Уровень благосостояния членов
общества; 

ВВ.. Тип координации и управления
экономическими действиями субъек1
тов; 

СС.. Форма собственности на ресур1
сы; 

DD.. Правильные ответы В и С.

39. Какой из нижеперечисленных
признаков присущ только для корпораG
ций?

АА.. Выплата дивидендов;

ВВ.. Использование наемного труда; 

СС.. Распределение прибыли между
участниками фирмы; 

DD.. Привлечение к управлению наем1
ных менеджеров.

40. Неконкурентность и неисключаG
емость являются характеристиками:

АА.. Недоброкачественных товаров; 

ВВ.. Дефицитных товаров; 

СС.. Общественных благ; 

DD.. Факторов производства.

41. Трансфертные платежи – это:

АА.. Выплаты домашним хозяйст1
вам, не обусловленные предоставлением
с их стороны товаров и услуг;

ВВ.. Только выплаты правительст1
вом отдельным индивидуумам; 

СС.. Компонент дохода, который
входит в состав ВНП; 

DD.. Все предыдущие ответы верны.

42. В краткосрочном периоде: 

АА.. Все ресурсы фиксированы;

ВВ.. Уровень хотя бы одного из ресур1
сов невозможно изменять; 

СС.. Не существует фиксированного
количества ресурсов; 

DD.. Количество трудовых ресурсов
невозможно изменять.

43. Экономика находится в состояG
нии паретоэффективности, если:

АА.. Используются современные тех1
нологии;

ВВ.. Никто не может улучшить сво1
его положения, не ухудшая положения
другого; 

СС.. Предельный доход равен предель1
ным издержкам; 

DD.. Достигнуто удовлетворяю1
щее всех распределение доходов.

44. Какая из величин не включается
в ВНП, рассчитанный по сумме расхоG
дов:

АА.. Валовые инвестиции; 

ВВ.. Чистый экспорт товаров и
услуг; 

СС.. Зарплата и жалованье; 

DD.. Государственные закупки това1
ров и услуг.

45. В условиях полной занятости
уровень фрикционной безработицы долG
жен:

АА.. Равняться 0; 

ВВ.. Быть менее 1%;

СС.. Быть меньше, чем уровень цикли1
ческой формы безработицы; 

DD.. Все предыдущие ответы невер1
ны.

46. Какое из следующих выражений
представляет собой общие издержки?

AA..  TVC1TFC; 

ВВ.. TVC + TFC; 

СС.. TFC + TVC + МС; 

DD.. (TFC + TVC) : Q.

47. Вам предложены производственные
возможности двух стран: "М" и "К" в
условных единицах

Какие утверждения верны?

1. Альтернативная стоимость одной
тетради в стране "М" равна 8/5 ручки.

2. Альтернативная стоимость одной
тетради в стране "К" равна 4/6 ручки.

3. Страна "М" обладает абсолютным
преимуществом в производстве тетрадей.

4. Страна "М" обладает абсолютным
преимуществом в производстве ручек. 

АА.. 1, 2, 3; 

ВВ.. 1, 2, 4; 

СС.. 1, 3, 4; 

DD..  1, 2, 3, 4.

48. Внешний эффект имеет место,
когда: 

АА.. Новые товары производятся из
отходов производства; 

ВВ.. Последствия некоторого произ1
водства или потребления не были пре1
дусмотрены; СС.. Производитель не
платит за все вредное и не получает
денег за все полезное, что сопровожда1

ет его производство; 

DD.. Производство и потребление

товара оказывает непосредственное

воздействие на тех, кто не вовлечен в

процесс купли1продажи данного това1

ра.

49. Сущность принципа сравнительG

ных преимуществ выражается:

АА.. В способности производить то1

вары или услуги с меньшими альтерна1

тивными затратами; 

ВВ.. В возможности производить и

обменивать товары или услуги с мень1

шими затратами ресурсов; 

СС.. В способности тратить мень1

ше рабочего времени на производство

товаров и услуг;

DD.. В более высокой производитель1
ности, возникающей вследствие специ1
ализации.

50. Установление минимальной
цены является неэффективным спосоG
бом регулирования, поскольку: 

АА.. Потребители и производители
могут выиграть или проиграть, одна1
ко потери превышают выгоды; 

ВВ.. Потребители проигрывают,
производители выигрывают, однако
выигрыш меньше потерь; 

СС.. Потребители проигрывают,
производители могут выиграть или
проиграть, однако в целом это приво1
дит к потерям; 

DD.. От этого проигрывают и по1
требители, и производители.

ЗАДАНИЯ
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Оцениваются в 3  балла за              кажG
дое задание

1. Объем производства товара увелиG
чился с 20 тыс. штук до 35 тыс. штук. За
этот же период численность работающих
увеличилась на 5%, а уровень инфляции
составил 50%. Как изменилась произвоG
дительность труда?

2. Номинальная заработная плата
выросла на  10%, а стоимость потребитеG
льской корзины возросла на 5%. Как изG
менился уровень жизни при прочих равG
ных условиях?

3. Является ли спрос на товар эластиG
чным, если известно следующее соотноG
шение:

Ответ подтвердите расчетами.

4. Определите ВНП по следуюG

щим данным (в условных единицах):

5. Родители дали школьнику       2
грн. 40 коп. для приобретения школьных
принадлежностей. Цена ученической тетG
ради — 30 коп., авторучки — 20 коп.,
постройте бюджетную линию.

Как переместится бюджетная линия
(покажите на графике), если: 

А) цены на авторучки увеличились в
2 раза; 

В) родители дали школьнику 3 грн.
60 коп, а цены на товары равны первонаG
чальным. Новые линии обозначьте на
графике соответственно буквами А и В. 

ЗАДАНИЯ

Оцениваются в 5  баллов за 
каждое задание

1. В условном государстве денежная
масса за год возросла на 10%. Скорость
оборота денег за этот же период увеличиG
лась на 5%, а общий уровень цен на тоG

вары и услуги увеличился на 8%. ИспоG
льзуя эти данные, определите: 

А) динамику номинального ВВП; 

В) динамику реального ВВП.

2. Допустим, что индекс цен на поG
требительские товары учитывает только 2
вида товаров и услуг: продукты питания и
коммунальные услуги. Доля продуктов
питания в потребительской корзине состаG
вляет 33%, а часть коммунальных услуг
составляет 67%. Цены на продукты пиG
тания за год выросли на 20%, а на коммуG
нальные услуги уменьшились на 2%. КаG
ким будет темп инфляции через год?

3. Предположим, что в определенG
ный период времени труд является единG
ственным переменным фактором произG
водства, а все другие факторы — постоG
янны. Заполните следующую таблицу:

Исходя из данных таблицы, опредеG
лите:

а) величину спроса на рынке труда
со стороны данной фирмы при рыночной
ставке заработной платы, равной 150
гривен?

б) какое максимальное количество
работников может нанять фирма, если
государство примет закон о минимальной
заработной плате в размере 100 грн.?

в) каково должно быть решение адG
министрации фирмы по поводу увольнеG
ния работников, если за какойGто период
времени под воздействием профсоюзов
фирма вынуждена повысить заработную
плату со 160 грн. до 200 грн.?

4. Что из перечисленного входит в
состав ВВП. Используйте при ответе
следующие обозначения:

NG если пункт не входит в состав
ВВП; 

С G если учитывается как личные поG
требительские расходы;

I * инвестиции; 

G G закупки правительства.

а) Поездка школьника на экономиG
ческую олимпиаду, спонсированную часG
тной фирмой.

б) Затраты школьника на покупку
билета в музей.

в) Стирка белья для всех членов сеG
мьи, которую осуществляет еженедельно
Ваша мама.

г) Выплата пенсии государством ВаG
шему дедушке.

д) Оплата за обучение на курсах ангG
лийского языка, которые Вы посещаете
еженедельно.

е) Приобретение Вашей семьей ноG
вого автомобиля марки "Таврия".

ж) Оплата Вашей семьей строительG
ства нового дачного домика.

з) Покупка Вами школьных принадG
лежностей.

и) Увеличение затрат государства на
оборону.

й) Покупка фермером у другого ферG
мера старенького трактора.

5.  Является ли верным, на Ваш
взгляд, высказывание известного америG
канского экономиста Пола Хейне:
"ВНП имеет тенденцию к уменьшению с
ростом количества браков и к увеличеG
нию – с ростом количества разводов".
Свой ответ объясните.

ЗАДАНИЯ

Оцениваются в 10  баллов  за      

каждое задание

1. Какое влияние окажет на динамику гоG
сударственного долга, инвестиций и реальноG
го    объема    производства    правительственG
ная    программа, предусматривающая внешG
ний заем и использование его в следующих
направлениях:

а) Импорт потребительских товаров
с целью удовлетворения потребностей
населения.

б) Импорт сельскохозяйственной
техники с целью увеличения производстG
ва зерна на экспорт.

Öåíà â (ãðèâíÿõ) 12 20 
Âåëè÷èíà ñïðîñà   
(â òûñ.  øò) 

30 10 

Òðàíñôåðòíûå ïëàòåæè 3200 
Çàêóïêè ïðàâèòåëüñòâà 5000 
Ñòàâêà ïðîöåíòà ÖÁ 20% 
Èìïîðò  3000 
Ðåíòíûå ïëàòåæè 7100 
Ýêñïîðò 4000 
Âàëîâûå âíóòðåííèå 
èíâåñòèöèè 

5000 

Ëè÷íûå ïîòðåáèòåëüñêèå 
ðàñõîäû 

8000 

Ïðèáûëü 1300 
Àìîðòèçàöèîííûå 
îò÷èñëåíèÿ 

300 
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2. Инвестор приобрел за 80 грн. приG
вилегированную акцию компании "ПроG
гресс", номинальная стоимость которой
100 грн. И фиксированный размер дивиG
денда 30% годовых. Спустя 2 года инвеG
стор продал эту акцию по цене 120 грн.
на фондовой бирже.

Определите:

а) Размер дивидендов, который поG
лучил инвестор (без учета комиссионG
ного вознаграждения брокера).

б) Размер общего дохода, который он
получил за время владения акцией.

в) Размер реального дохода, который
он получил за время владения акцией, есG
ли уровень инфляции в первом году сосG
тавлял 10%, а во втором — 20%.

3. Потенциальный уровень ВВП
страны "А" в некотором году составляет
80 млрд. денежных единиц. ФактичесG
кий ВВП равен 60 млрд. денежных едиG
ниц. Сумма налоговых поступлений в
бюджет составляет 50% объема ВВП.
Государственные закупки товаров и
услуг достигли 20 млрд. денежных едиG
ниц. Трансфертные платежи равны 15
млрд. денежных единиц. ГосударственG
ный долг оценен в 20 млрд. Денежных
единиц. Ставка процента по обслуживаG
нию долга установлена в размере 15% гоG
довых. Уровень цен равен 1.

Определите:

а) Дефицит или избыток ГосударстG
венного бюджета наблюдается в эконоG
мике страны? Рассчитайте его размеры.

б) Как изменить сальдо ГосударстG
венного бюджета в условиях полной заG
нятости?

4. Приведенный ниже график харакG
теризует деятельность фирмы в условиях
монополистической конкуренции: 

а) Обозначьте на графике кривые
спроса, предельного дохода, предельных
издержек, средних общих издержек. ИсG
пользуйте при этом общепринятую аббG
ревиатуру.

б) Какое оптимальное количество
продукции и по какой цене должна реаG
лизовать фирма в этих условиях?

в) Какую экономическую прибыль
получит фирма в данном случае?

г) Каковы общие и отличительные
черты рынка совершенной конкуренции и
рынка монополистической конкуренции?

5. Допустим, что рынок услуг учитеG
лей складывается из услуг учителей матеG
матики и экономики. В прошлом году в
школах одного из районов работало 80
учителей математики и 20 учителей экоG
номики. Функции спроса и предложения
на учительские услуги в целом заданы: 

Qd = 230 G Р;    Qs = 2P G 160.

В этом году при том же предложеG
нии необходимо для работы 60 учителей
экономики и 40 учителей математики.

Определите:

а) Сколько учителей будет работать
в этом году?

б) Сколько учителей и какой спеG
циальности будут безработными? КаG
кой тип безработицы будет иметь месG
то? Охарактеризуйте его.

в) Используя вышеприведенные
данные, продемонстрируйте эти изменеG
ния на графике рынка общих услуг учиG
телей. Определите величину заработной
платы учителей. 

Схематично (на новом графике) поG
кажите изменения на рынке услуг учитеG
лей экономики.

6. Представлены таблицы произG
водственных возможностей стран "α"
и"β".

а) Какая страна обладает абсоG
лютными преимуществами в произG
водстве: 

— ручек; 

— тетрадей.

б) Какая страна обладает сравниG
тельными преимуществами в произG
водстве: 

— ручек; 

— тетрадей.

в) Определите направление спеG
циализации каждой страны.

г) Постройте на одном графике
кривые производственных возможG
ностей общего рынка двух стран:

— если каждая страна представG
ляет на рынок и ручки, и тетради,
максимизируя общий объем произG
водства в своей стране; 

— при специализации стран на
общем рынке.

д) Определите выгоды или потеG
ри от специализации в целом по обG

ъему представленного товара и по каG
ждому виду товаров отдельно.

е) Какова альтернативная стоиG
мость одной тетради на общем рынке
при специализации? Какова выгода

или потеря страны "β" при продаже
стране "α" 100 единиц тетрадей (расG
считайте по альтернативной стоимосG
ти).

 Ñòðàíà “α” 
 

Òîâàð Àëüòåðíàòèâû 
 À Â Ñ D 
Ðó÷êè 54 36 18 0 
Òåòðàäè 0 8 16 24 

 Ñòðàíà “β” 
 

Òîâàð Àëüòåðíàòèâû 
 À Â Ñ D 
Ðó÷êè 12 8 4 0 
Òåòðàäè 0 8 16 24 
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ДОВІДКИ

Про те, що жiнка безцiнна, вiдомо всiм, а її нiжна, неповG

торна аура дає змогу людству iснувати не тiльки у маG

терiальному, але й у вищому, духовному свiтi.

Генiєм може стати кожен чоловiк, який покохає жiнку.    В

цей час вiн може перевершити гранi можливого.

Що любов може врятувати свiт, знає кожен. Така сила жiнки.

Без неї людство — нiщо.

У наш прагматичний час, коли математичнi викладки,

цiновi аукцiони та рейтинги вийшли на перший план i все

оцiнюється  грошима, жiнка i тепер не має цiни. Вона просто

неоціненна.

Ось розрахунки швейцарських хiмiкiв, якi вражають уяву

навiть тих, хто за своє життя нiчого не зрозумiв у жiнцi      i не змiг осяG

гнути її величi.

Швейцарськi хiмiки дослiдили хiмiчний склад людини й установили,

що на одного середньостатистичного представника “гомо сапiєнс” припаG

дає: 40 кг кисню, 20 кг вуглецю, 7 кг водню,   3 кг азоту, 2 кг кальцiю, 1 кг

фосфору. В людину вмiщена майже вся таблиця Менделєєва: мiдь, залiзо,

натрiй, калiй, сiрка, молiбден, германiй, а також i такi коштовнi метали, як зоG

лото, платина, срiбло.

Те золото, яке ми бачимо на пальцях, у вухах, захоплює нас, а те, що в сеG

рединi нас, не бачимо й не здогадуємося про нього. А що, коли  всеGтаки записаG

ти було б у паспорт, скiльки у нас усяких дорогоцiнних i рiдкоземельних маG

терiалiв, може, тодi в умовах ринкових відносин людину бiльше б цiнували?..

Чоловiка швейцарськi вченi за хiмiчним складом оцiнили в 30 млн. франкiв.

Але найцiкавiше, що головна частина цiєї суми припадає всеGтаки не на коштовнi

метали, а на тi гормони та сполуки, якi виробляє людський органiзм i якi можуть ожиG

вити бездушний водень й азот, наприклад, такi, як альбумiн та ендорфiни.

Жiнка ж у хiмiчному вiдношеннi воiстину не має цiни: її органiзм виробляє багато

бiльш складних i дорогоцiнних речовин. Так,  за даними швейцарської

газети "Швейцер iлюстрирте", всього тiльки один грам гормона жiнки,

що стимулює видiлення молока, коштує 88 млн. франкiв (вартiсть майже

трьох чоловiкiв).

Але будемо сподiватися, що грошi в оцiнцi жiнок — не головне: їх

чарiвнiсть, самовiдданiсть, неповторнiсть справжнiми чоловiками нинi

i в майбутньому буде оцiнюватися букетами квiтiв, творами мистецтва,

увагою та благородними вчинками.

ГГ..  ЯЯнншшиинн,,  

фахiвець народної медицини, лiкар

(“Київська правда” 07/04/98) 

ННееввііддооммее  ппрроо  ввііддооммее

ЖIНКА — БЕЗЦIННА




