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Передмова

аний посібник призначений для іноземних студентів-економістів           I
курсу. Передбачається,  що  іноземні  студенти  володіють  українською
мовою в обсязі  Програми з української  мови для студентів-іноземців

підготовчих  факультетів  України і  що паралельно  із  читанням спеціальної
літератури з  використанням  різного виду  робіт  з  розвитку  мовлення  вони
навчаються складанню різного виду планів на матеріалі художніх текстів.

Д

Основна  мета  посібника  –  формування  навичок  читання  фахової
економічної  літератури,  оволодіння  економічною  лексикою  та  найбільш
уживаними  семантико-синтаксичними  конструкціями  наукового  стилю
мовлення,  їх  активізація  у  мовленні  іноземних  студентів,  формування
навичок  відновлення  інформативного  змісту  тексту  з  різним  ступенем
згорнутості: у формі питальних, називних планів, а також навичок складання
стислих варіантів текстів.

Посібник складається з шістнадцяти уроків. Кожен урок включає текст
з основ економіки.

Завдання  досягнення  іноземними  студентами  необхідного  рівня
володіння  професійним  мовленням  обумовила  формальну  організацію
посібника  та  характер  роботи  над  кожним  текстом.  У  посібник  включені
передтекстові, притекстові та післятекстові завдання.

Передтекстові завдання ставлять за мету підготовку студентів до роботи
над текстом, зняття можливих мовних труднощів, що заважають сприйняттю
тексту.  Так,  даються  завдання  на  словотвір,  на  виявлення  інформативних
одиниць  у  реченні,  на  аналіз  структурно-смислових  зв'язків  компонентів
речень,  на  словосполучну  специфіку,  тобто  на  утворення  дієслівних  й
іменних словосполучень. 

У текстову  частину  входять  матеріали  в  основному  для  вивчального
читання як основного виду читання при роботі над спеціальною літературою,
а також для вивчально-ознайомлювального як комбінованого виду читання. 

Післятекстова  частина  включає  завдання  на  розвиток  письмового  й
усного  мовлення.  Це  в  основному  завдання  на  складання  питальних  і
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називних планів. Пропонуються завдання на згортання текстів, при цьому з
текстів  вибирається  лише  основна  інформація  й  опускається  надлишкова.
При  складанні  стислих  варіантів  текстів,  студенти  можуть  неодноразово
звертатися до тексту та за допомогою до викладача.

Як  передтекстові,  так  і  післятекстові  завдання  носять  системний
характер і ставлять конкретні завдання: 

1.  Перевірку  розуміння  тексту  за  фахом,  освоєння  семантико-
синтаксичних  структур  наукового  стилю  мовлення,  спеціальної  лексики,
необхідних для відтворення інформативного змісту тексту.

2.  Відтворення інформативного змісту текстів  з  підручників у різних
письмових й усних формах з різним ступенем повноти.

Варіанти  виконання  найбільш  важких  завдань  винесені  у  «Додаток»
(ключ).

Робота  над  посібником  повинна  забезпечити  іноземним  студентам
можливість  самостійного  читання  навчальної  та  наукової  економічної
літератури як  основи  для продукування письмового й усного мовлення на
будь-яку професійну тему.

Урок 1

4



Тема: Потреби та запаси ресурсів 

Передтекстові завдання

Завдання  1. Прочитайте  терміни  та  термінологічні  сполучення,  які  ви
зустрінете  в  тексті.  Значення  незнайомих  термінів  визначте  за  словником.
Запишіть їх.

Потреба,  ресурс,  запас  ресурсів,  економіка,  ведення  господарства,
задоволення потреб, житло, матеріальні блага, природні ресурси, виробничі
ресурси, засоби виробництва, мінімальні витрати, предмет економіки, спосіб
заробити на життя, основа керівництва державою.

Завдання 2. Розберіть за складом дані дієслова.

Користуватися, використовувати, зробити, заробити, учити.

Завдання 3. Прочитайте дані слова та запишіть пари однокореневих слів.

Заощаджувати,  потреба,  виробництво,  створення,  задоволення,
мінімум,  керівництво,  ощадливо,  потребувати,  виробничий,  створювати,
задовольняти, мінімальний, керувати.

Завдання 4. До  даних  іменників  підберіть  прикметники,  що  сполучаються  з  ними.
Запишіть утворені словосполучення. Скажіть, які з них є термінологічними.

блага, витрати, ресурси матеріальні, мінімальні, природні, 
виробничі

Завдання  5. Складіть  словосполучення  з  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте в родовому відмінку.

ведення, основа, 
задоволення, створення, 
запас 

                         господарство, потреби,
                          блага, ресурси, керівництво

Завдання 6. Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком. 
З р а з о к: Економіка – це наука про ведення господарства. 

економіка → це наука
                            │
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                            про ведення
                             │

                              господарства

1. Потреба – необхідність у певних речах (товарах).
2. Для створення благ потрібні природні ресурси.
3. Запаси ресурсів використовують у виробництві за потребою.

Завдання 7. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Текст 

Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання питального плану.

Потреби та запаси ресурсів

Економіка – це наука про ведення господарства. Ведення господарства
необхідне для задоволення потреб людини у їжі, одязі, житлі. Потреба – це
необхідність у певних речах (товарах), бажання мати їх.

Навколо нас – матеріальні блага (їжа, одяг, квартира, побутова техніка і
т. і.). Ми користуємося цими благами. Для створення благ потрібні природні
ресурси (земля, вода, руда, ліс). Необхідні заводи, фабрики, верстати, машини
– виробничі ресурси. Природні ресурси + виробничі – це засоби виробництва.

Запаси ресурсів використовують у виробництві за потребою. Потреби
людини в ресурсах завжди більші, ніж їхні запаси. Потреби людей ростуть
швидше, аніж можливості їхнього задоволення.

Завдання  економіки  –  за  мінімальних  (самих  маленьких)  витрат
ресурсів виробити якнайбільше товарів.

Предмет економіки – способи заробити на життя собі та своїй сім'ї.
Економіка  –  основа  керівництва  державою.  Економіка  –  наука,  яка

вчить  людей,  як  ощадливо  використовувати  ресурси,  виробляти  більше
товарів і послуг.

Післятекстові завдання 

Завдання 1. Знайдіть у кожному абзаці тексту речення, що містять головну
інформацію.

1. Що таке економіка?
2. Що таке потреба?
3. Які блага навколо нас?
4. Які ресурси потрібні для створення благ?
5. Що таке засоби виробництва?
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6. Що таке виробничі ресурси?
7. Як ростуть потреби людей?
8. Яке завдання економіки?
9. Що є предметом економіки?
10. Чим є економіка?
11. Чому вчить людей економіка?

Завдання 2. Користуючись матеріалом тексту, допишіть речення.

1. Економіка – це ... .
2. Потреба – це ... .
3. Матеріальні блага – це ... .
4. Для створення благ потрібні ... .
5. Засоби виробництва – це ... .
6. Виробничі ресурси – це ... .
7. Потреби людей ростуть ... .
8. Завдання економіки – ... .
9. Предмет економіки – ... .
10. Економіка – основа ... .
11. Економіка вчить людей, ... .

Завдання  3. Складіть  питальний  план  до  тексту. З  цією  метою витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 4. Порівняйте свій план з питальним планом у додатку.

Завдання 5. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 6. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом, даним у
додатку.

Завдання  7. Користуючись  матеріалом  тексту  та  питальним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.

Урок 2

Тема: Економічні системи, концепції, принципи

Передтекстові завдання
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Завдання  1. Прочитайте  терміни  та  термінологічні  сполучення,  які  ви
зустрінете  в  тексті.  Значення  незнайомих  термінів  визначте  за  словником.
Запишіть їх.

Діяльність людей з раціонального (ощадливого) виробництва товарів і
послуг, економічні відносини між людьми, економічна система, узгодженість
виробництва та запасів ресурсів, економічна теорія (правила, умови, закони),
концепція.

Завдання 2. Розберіть за складом дані дієслова.

Задовольняти, порушувати, виникати, розвалювати, гинути, урятувати,
створити, випливати, намагатися.

Завдання 3. Прочитайте дані слова та випишіть однокореневі слова.

Економіка,  узгодженість,  безлад,  загибель,  принцип,  закон,
економічний,  узгодити,  законний,  принциповий,  економіст,  безладний,
загинути, ощадливо, безладно, принципово.

Завдання 4. До даних іменників підберіть прикметники, які сполучаються з
ними.  Запишіть  утворені  словосполучення.  Скажіть,  які  з  них  є
термінологічними.

відносини, система, теорія, 
наука, рух, виклад, характеристика, 
завдання, 
виробництво

економічний, дорожній, 
концентрований, узагальнений, 
головний, раціональний, 
ощадливий

Завдання  5. Складіть  словосполучення  з  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте в родовому відмінку.

діяльність, виробництво, запас, 
правила, виклад, метод

люди, товари, блага, ресурси, рух, 
проблема, аналіз

Завдання 6. Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6.

1. У житті ми постійно задовольняємо свої потреби.
2.  Якщо немає умов, правил, законів у суспільстві,  економічна система

розвалюється.
3. Економічна теорія може врятувати суспільство від загибелі.
4. Для вивчення економічної теорії важлива концепція.
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5. Вивчають економічну теорію методом аналізу.

Завдання 7. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними в додатку.

Текст 

Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання питального плану.

Економічні системи, концепції, принципи

Діяльність  людей  з  раціонального  (ощадливого)  виробництва
(виготовлення)  товарів  і  послуг,  економічні  відносини  між  ними,  умови,
правила та закони – все це разом називається економічною системою.

У житті ми постійно задовольняємо свої потреби. При виробництві благ
потрібні узгодженість виробництва та запасів ресурсів, узгодженість у житті,
суспільстві. Приклад – дорожній рух. Для водіїв і пішоходів існують правила
дорожнього  руху,  і  вони  намагаються  не  порушувати  їх.  Якщо  правил
дорожнього  руху  немає,  на  дорогах  виникає  безлад.  Якщо  немає  умов,
правил,  законів  у  суспільстві,  економічна  система  розвалюється,  держава
гине,  сім'я  залишається  без  грошей,  продуктів,  житла.  Тільки  економічна
теорія  (правила,  умови,  закони)  може  врятувати  суспільство  від  загибелі.
Створити  правильну економічну  теорію й слідувати їй – головне завдання
економіки.

Для  вивчення  економічної  теорії  важлива  концепція.  Концепція  -  це
концентрований  виклад  проблеми  (правила  дорожнього  руху).  Вивчають
економічну  теорію  методом  аналізу  (аналіз  витрат  і  вигоди).  Спочатку
економіст вивчає факти, потім із фактів виводить принципи.

Принципи – це узагальнена характеристика поводження об'єкта економіки
(ціни  ростуть,  кількість  покупок  зменшується).  Виведення  принципів  із
фактів – економічна теорія. Приклади – схід і захід сонця і місяця, пори року і
т.д.

Економічна політика країни
↑

Принципи, теорія, закони
↑

Факти, економічна наука

Післятекстові завдання

Завдання 1. Знайдіть у кожному абзаці тексту речення, що містять головну
інформацію.
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1. Що таке економічна система?
2. Що ми постійно задовольняємо у житті?
3. Що потрібно при виробництві благ?
4. За якої умови економічна система розвалюється?
5. Яка теорія може урятувати суспільство від загибелі?
6. Яка головне завдання економіки?
7. Що важливо для вивчення економічної теорії?
8. Що таке концепція?
9. Яким методом вивчають економічну теорію?
10. Що таке принципи?
11. Що таке економічна теорія?
12. Які етапи розвитку економічної науки ви можете назвати?

Завдання 2. Користуючись матеріалом тексту, допишіть речення.

1. Економічні відносини між людьми, умови, правила й закони – все
це ... .

2. У житті ми постійно задовольняємо ... .
3. При виробництві благ потрібні узгодженість ... .
4. Економічна система розвалюється, якщо ... .
5. Урятувати суспільство від загибелі може ... .
6. Створити правильну економічну теорію й слідувати їй ... .
7. Для вивчення економічної теорії важлива ... .
8. Концепція – це ... .
9. Економічну теорію вивчають ... .
10. Принципи – це ... .
11. Економічна теорія – це ... .
12.Етапи розвитку економічної науки – це ... .

Завдання  3. Складіть  питальний  план  до  тексту. З  цією  метою витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 4. Порівняйте свій план з питальним планом у додатку.

Завдання 5. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 6. Порівняєте свій варіант тексту зі стислим варіантом,  даним у
додатку.

Завдання  7. Користуючись  матеріалом  тексту  та  питальним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.
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Урок 3

Тема: Класична політична економія

Передтекстові завдання

Завдання 1.  Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете  у  тексті.  Значення  незнайомих  термінів  визначте  за  словником.
Запишіть їх.

Суспільне  співробітництво.  слідувати  правилам,  дослідження  про
природу,  добробут  нації,  економічний  механізм,  уряд,  урядові  заходи,
економічний спосіб мислення, економічна поведінка, втручатися в економіку,
попит, пропозиція,  рівноважна ціна,  теорія цін,  марксистська альтернатива,
соратник, додаткова вартість, неминучість загибелі системи, вплинути на хід
подій,  теорія  зайнятості,  економічна  роль  держави,  регулювати  економічні
процеси,  господарська  політика,  інтелектуальний  інструмент,  монетаризм,
неолібералізм.

Завдання 2. Розберіть за складом дані слова.

Співробітництво,  пішохід,  дослідження,  добробут,  урядовий,
рівноважний, інтелектуальний, слідувати, регулювати.

Завдання 3. Прочитайте дані слова та запишіть пари однокореневих слів.

Суспільство,  співробітництво,  дослідження,  уряд,  додатковий,
господарство, інтелект, суспільний, співробітничати, урядовий, досліджувати,
додати, господар, інтелектуал, господарський, інтелектуальний.

Завдання 4.  До даних іменників підберіть прикметники, які сполучаються з
ними.  Запишіть  утворені  словосполучення.  Скажіть,  які  з  них  є
термінологічними.

співробітництво, механізм, 
спосіб мислення, поведінка, 
роль держави, процеси, 
політика, інструмент, ціна,
вартість, альтернатива,

суспільний, економічний, 
господарський, марксистський, 
додатковий, рівноважний, 
інтелектуальний
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Завдання  5.  Складіть  словосполучення  з  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

теорія, рух, продуктивність,
спосіб, теоретики, набір, 
урахування, фактор, роль

         ціни, вартість, транспорт, праця,
         пішоходи, добробут, мислення,
         держава, політекономія,
         фактор зростання, теорія економіки,
         рекомендації 

Завдання  6.  Прочитайте  речення  й  визначте,  скільки  одиниць  інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1. Продуктивність праці – вирішальний фактор добробуту нації.
2.  У  1867  році  К.  Маркс  опублікував  перший  том  фундаментальної

праці «Капітал».
3. Основа марксистського навчання – теорія додаткової вартості.
4. Держава повинна брати активну участь у регулюванні економічних

процесів.
5. Дж. Кейнс заклав основи теорії змішаної економіки.

Завдання 7. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Текст

Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання питального плану.

Класична політична економія

Суспільне співробітництво дуже важливе. Приклад на диво успішного
співробітництва – рух транспорту та пішоходів. Ця система працює завдяки
загальним правилам, яким слідує кожен водій і пішохід.

У 1776  році  з'явилася  книга  «Дослідження  про  природу  та  причини
багатства народів», автор – професор філософії А. Сміт, «батько економіки».
Він довів, що продуктивність праці – вирішальний фактор добробуту нації.

А. Сміт у зазначеній  роботі писав,  що економічні  механізми діють у
суспільстві  незалежно  від  уряду.  Урядові  заходи,  які  здійснюються  без
урахування  таких  механізмів,  неефективні.  Цей  висновок  А.  Сміта  варто
враховувати парламентам країн світу й у наші дні.

Економічний  спосіб  мислення  –  це  шлях  до  вивчення  економічних
проблем. Техніка мислення – це те, чим людина керується у своїй поведінці.
Людина  сама  вибирає  економічну  поведінку,  держава  повинна  лише
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мінімально  втручатися  в  економіку  (А.  Сміт).  Видатними  теоретиками
політичної економії в Англії були Д. Рікардо й Дж. Мілль.

У XIX столітті продовжували розвиватися класичні традиції. У другій
половині  XIX  століття  з'явилася  нова  група  видатних  економістів
неокласичного напрямку –  К.  Менгер,  Ф.  Візер,  А.  Маршалл.  Вони ввели
поняття: попит, пропозиція, рівноважна ціна, удосконалили теорію цін, увели
в економічну науку математичні методи. Економічну теорію стали називати
загальним поняттям «економіка».

У XIX столітті в економічній науці з'явився протилежний сформованим
економічним  традиціям  напрямок  –  марксизм.  К.  Маркс  у  1867  році
опублікував перший том фундаментальної праці «Капітал». Другий і третій
томи  підготував  до  видання  його  друг  і  соратник  Ф.  Енгельс  після  його
смерті. Основа марксистського вчення – теорія додаткової вартості. К. Маркс
проаналізував  розвиток  капіталістичної  системи  та  зробив  висновки  про
неминучість  її  загибелі.  Марксизм  дуже  вплинув  на  хід  історичних  подій
XIX–ХХ ст. 

Англійський економіст Дж. Кейнс у 1936 році у своїй роботі «Загальна
теорія  зайнятості,  відсотка  та  грошей»  запропонував  новий  революційний
підхід до економічної ролі держави. На думку Дж. Кейнса, держава повинна
брати активну участь у регулюванні економічних процесів, стабілізувати їх.

«Економічна  теорія  не  є  набір  уже  готових  рекомендацій,
застосовуваних  безпосередньо  у  господарській  політиці.  Вона  є  скоріше
методом, чим навчанням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення,
допомагаючи тому, хто володіє нею, дійти правильних висновків». Так вдало
сформулював  Дж.  Кейнс  сутність  «економічного  способу  мислення».  Він
заклав  основи  теорії  змішаної  економіки  (з  ринковим  і  державним
регулюванням).

У  рамках  кейнсіанського  напрямку  розвивають  ідеї  повного  обліку
факторів економічного зростання. Неокласичні традиції ліберального впливу
на економічне життя суспільства:

 монетаризм – М. Фрідмен (стиснення грошей);

 неолібералізм  –  Ф.  фон  Хайєк  (використання  податкового  та

бюджетного інструментів);

 теорія соціально орієнтованого ринкового господарства – Л. Ерхард;

 школа неокласичного синтезу – П. Самуельсон (залежно від умов, що

склалися в  економіці,  рекомендував віддавати перевагу  або кейнсіанським,
або ліберальним підходам).

Післятекстові завдання

Завдання 1. Знайдіть у кожному абзаці тексту речення, що містять головну
інформацію.
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1. Яка книга з'явилася у 1776 році?
2. Що довів професор філософії А. Сміт?
3. Як діють економічні механізми у суспільстві?
4. Що таке економічний спосіб мислення?
5. Що являє собою техніка мислення?
6.  Які  поняття ввели економісти  неокласичного напрямку, і  що вони

вдосконалили?
7. Який напрямок з'явився в економічній науці у XIX столітті?
8. Що є основою марксистського вчення?
9.  У  чому,  на  думку  Дж.  Кейнса,  повинна  брати  активну  участь

держава?
10. Що являє собою економічна теорія?
11. Основи якої теорії заклав Дж. Кейнс?
12. Які новітні тенденції в економічному житті суспільства ви можете

назвати?

Завдання 2. Користуючись матеріалом тексту, допишіть речення.

1. У 1776р. з'явилася книга ... .
2. Професор філософії А. Сміт довів, що ... .
3. Економічні механізми діють у суспільстві ... .
4.  Економічний спосіб мислення – це ... .
5. Техніка мислення являє собою ... .
6.  Економісти  неокласичного  напрямку  ввели  поняття  ...  й

удосконалили ... .
7. У XIX столітті в економічній науці з'явилося ... .
8. Основа марксистського навчання – це ... .
9. На думку Дж. Кейнса, держава повинна брати активну участь в... .
10. Економічна теорія не є набір ... .
11. Дж. Кейнс заклав основи теорії ... .
12. Новітні тенденції в економічному житті суспільства – це ... .

Завдання  3. Складіть  питальний  план  до  тексту. З  цією  метою витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 4. Порівняйте свій план з питальним планом, даним у додатку.

Завдання 5. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 6. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом у додатку.
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Завдання  7. Користуючись  матеріалом  тексту  та  питальним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.

Урок 4

Тема: Об'єкт економічної теорії

Передтекстові завдання

Завдання  1. Прочитайте  терміни  та  термінологічні  сполучення,  які  ви
зустрінете  у  тексті.  Значення  незнайомих  термінів  визначте  за  словником.
Запишіть їх.

Описова (емпірична)  економічна  наука,  аналізувати  й  установлювати
економічні  принципи,  виводити  принципи з  фактів,  використати  обмежені
ресурси,  задоволення  людських потреб,  закономірності  у  поведінці  людей,
спрощена  форма  економічного  закону,  приблизні  кількісні  визначення,
макроекономіка, мікроекономіка, позитивна економіка, формулювати наукові
уявлення, економічна поведінка об'єкта, обґрунтування економічної політики,
спиратися на економічні принципи.

Завдання 2. Розберіть за складом дані слова.

Описовий,  аналізувати,  закономірність,  спрощений,  обґрунтування,
кількісний, обмежений, виводити.

Завдання 3. Прочитайте дані слова та запишіть пари однокореневих слів.

Описати, аналіз, простий, опора, письменник, аналізувати, спрощувати,
спиратися, описовий, аналітик, спрощений, простота, опорний, аналізований,
спертися.

Завдання 4. До даних іменників підберіть прикметники, що сполучаються з
ними.  Запишіть  утворені  словосполучення.  Скажіть,  які  з  них  є
термінологічними.

економіка, поведінка, політика, 
закон, потреби, форма, ресурси

позитивний, нормативний, 
економічний, обмежений, 
людський, спрощений
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Завдання  5. Складіть  словосполучення  з  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте в родовому відмінку.

форма, поведінка, збір, об'єкт 
задоволення, використання, 
вивчення, обґрунтування

закон, об'єкт, факти, 
особистість, потреби, 
ресурси, дослідження, 
діяльність, політика

Завдання  6.  Прочитайте  речення  й  визначте,  скільки  одиниць  інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1. Виведення принципів із фактів називається економічною теорією.
2.  Економічна  теорія  вивчає  використання  обмежених  ресурсів  для

задоволення людських потреб.
3. Модель – це спрощена форма економічного закону.

Завдання 7. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Текст 

Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання питального плану.

Об'єкт економічної теорії

Після збору фактів описової (емпіричної) економічної науки економіст
аналізує  їх  і  встановлює  економічні  принципи,  тобто  узагальнення  про
реальну поведінку особистості або суспільних інститутів.

Виведення  принципів  із  фактів  називається  економічною  теорією.
Економічна теорія вивчає використання обмежених ресурсів для задоволення
людських  потреб.  Завдання  економічної  теорії  –  систематизувати  й
узагальнити факти, допомогти людям ефективніше використати ресурси для
максимального задоволення їхніх потреб.

Принципи  та  моделі  показують  закономірності  в  поведінці  людей  у
суспільстві.  Економічний  закон  припускає  високу  точність  принципів
(загальність). Модель – це спрощена форма економічного закону.

Економічні принципи – це узагальнення, які містять у собі приблизні
кількісні  визначення.  Економічні  явища  можна  досліджувати  на  різних
рівнях.

Макроекономіка – елемент економічної теорії. Об'єктом її дослідження
є  економіка  країни  в  цілому  (національне  виробництво).  Такий  підхід
називають макроекономічним.
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Вивченням  господарської  діяльності  підприємств,  організацій,  фірм
займається  мікроекономіка  (ціна  товару,  заробітна  плата,  прибуток  на
підприємстві). Це мікроекономічний підхід.

Позитивна та  нормативна  економіка.  Позитивна економіка  вивчає  те,
що існує,  і  формулює наукове уявлення про економічну поведінку об'єкта.
Нормативна економіка дає оцінні судження про те, як має бути. Позитивне
твердження:  «Безробіття  становить  70%».  Нормативне  твердження:
«Безробіття варто зменшити до 10%».

Правильне  обґрунтування  економічної  політики  має  спиратися  на
економічні принципи. Економічні принципи – основа правильної економічної
політики.

Післятекстові завдання

Завдання 1. Знайдіть у кожному абзаці тексту речення, що містять головну
інформацію.

1. Які принципи установлює економіст після збору фактів?
2. Як називається виведення принципів із фактів?
3. Що вивчає економічна теорія?
4. Які завдання економічної теорії?
5. Що таке модель?
6. Що являють собою економічні принципи?
7. Що є об'єктом дослідження макроекономіки?
8. Чим займається мікроекономіка?
9. Що вивчає позитивна економіка?
10. Які судження дає нормативна економіка?
11. Що є основою правильної економічної політики?

Завдання 2. Користуючись матеріалом тексту, допишіть речення.

1. Після збору фактів економіст аналізує й установлює ... .
2. Виведення принципів із фактів називається ... .
3. Економічна теорія вивчає ... .
4. Завдання економічної теорії – ... .
5. Модель – це ... .
6. Економічні принципи – це ... .
7. Об'єктом дослідження макроекономіки є ... .
8. Мікроекономіка займається ... .
9. Позитивна економіка вивчає ... .
10. Нормативна економіка дає судження ... .
11. Основа правильної економічної політики – ... .
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Завдання  3. Складіть  називний  план  до  тексту.  З  цією  метою  витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 4. Порівняйте свій план з називним планом у додатку.

Завдання 5. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 6. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом, даним у
додатку.

Завдання  7. Користуючись  матеріалом  тексту  та  називним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.

Урок 5

Тема: Методи пізнання економічного життя

Передтекстові завдання

Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначите за словником.
Запишіть їх.

Індукція,  дедукція,  статистичні  дані,  результати  опитувань,  візуальні
спостереження,  наявність  певних  закономірностей,  висувати  гіпотезу,
попереднє  судження,  метод  абстрагування,  ігнорувати  другорядні  деталі,
купівельна  спроможність  купюри,  котирування  до  долара,  метод
моделювання,  кореляція,  взаємозалежний  характер,  метод  зіставлення,
витрата  (видаток),  вигода  (прибуток),  економічне  сприйняття,  банківський
відсоток, зберігати гроші.

Завдання 2. Розберіть за складом дані слова.

Статистичний,  поодинокий,  попередній,  узагальнення,  аналізувати,
систематизувати,  спостереження,  висувати,  виокремити,  другорядний,
взаємозалежний, моделювати, судження, банківський, зберігати.

Завдання 3. Прочитайте дані слова та запишіть пари однокореневих слів.
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Статистичний,  спостерігати,  виокремити,  судити,  моделювати,
банківський,  абстрагуватися,  систематизувати,  спостереження,  судження,
моделювання, поодинокий, банкомат, абстрагування, статистик, спостерігач,
суддя,  модель, один, банкір, абстрактний, окремий, банк, несистематичний,
абстракція, виокремлення.

Завдання 4. До даних іменників підберіть прикметники, що сполучаються з
ними.  Запишіть  утворені  словосполучення.  Скажіть,  які  з  них  є
термінологічними.

дані, спостереження, судження, 
відсоток, здатність, деталі, 
сприйняття

статистичний, візуальний,
попередній, банківський, 
купівельний, економічний, 
другорядний

Завдання  5. Складіть  словосполучення  з  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

метод, висування, пізнання,
розмір, життя, 
узагальнення

пізнання, суспільство, 
абстрагування, гіпотеза, життя, 
факти, купюра, витрати, 
прибуток

Завдання 6.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1.  Основними  методами  пізнання  економічного  життя  суспільства  є
індукція і дедукція.

2.  Індукція  –  це  рух  від  окремих,  поодиноких  фактів  до  загальних
висновків.

3. Дедукція – це висування гіпотез і наступна їхня перевірка.
4. При високому банківському відсоткові клієнти несуть гроші у банк.

Завдання 7. Зіставте свої схеми зі схемами, даними в додатку.

Завдання 8. Запам'ятайте синоніми й антоніми.

видаток = витрата ≠ вигода = прибуток = зиск
гіпотеза = припущення

Текст
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Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання називного плану.

Методи пізнання економічного життя

Економічна  наука користується  методами пізнання  економічного  життя
суспільства. Основними методами є індукція та дедукція.

Індукція – це рух від окремих, поодиноких фактів до загальних висновків,
узагальнень. Факти – це статистичні дані, результати опитувань, візуальних
спостережень.  Економіст  аналізує,  систематизує,  узагальнює  факти  й
доходить висновку про наявність певних закономірностей між економічними
явищами.

Дедукція – це висування гіпотез і наступна їхня перевірка на фактах.
Гіпотеза  –  це  припущення  про  існування  певної  залежності  між

економічними явищами. Народжується гіпотеза на основі  несистематичних
спостережень.  Гіпотеза  –  попереднє  судження,  що  потребує  перевірки  на
фактах.

Метод  абстрагування.  Досліджуючи  економічне  явище,  економісти  не
можуть  вивчити  усі  його  деталі.  Вони  повинні  виокремити  головні
властивості,  риси  та  характеристики  досліджуваного  економічного  явища.
Для  цього  використовується  метод  абстрагування.  Абстрагування  –  це
ігнорування  другорядних  деталей  досліджуваного  об'єкта  заради
виокремлення  основних.  Наприклад,  у  грошах  нас  цікавить  купівельна
спроможність купюри, її котирування до долара, меншу увагу ми звертаємо
на колір та розмір купюри.

При  дослідженні  об'єктів  економіки  широко  використовуються  методи
моделювання, експерименту, узагальнення, кореляції та інші. Кореляція – це
технічний термін,  який вказує на те,  що співвідношення двох груп носить
системний і взаємозалежний характер.  Наприклад, можна виявити, що при
зростанні (зменшенні) Х зростає або зменшується Y:

Y = K X,  K = Y ∕ X,
де K – коефіцієнт кореляції.

Метод зіставлення витрат (видатків)  і  вигоди (прибутку).  Економічне
сприйняття – це сприйняття з  позицій співвідношення “витрати – вигода”.
Якщо розмір видатків або прибутку змінюється, то змінюють свою поведінку
і люди. При високому банківському відсоткові клієнти несуть гроші у банк,
якщо ж відсоток зменшується, зберігають їх удома у скляній банці.

Післятекстові завдання

Завдання 1. Знайдіть у кожному абзаці тексту речення, що містять головну
інформацію.

1. Які основні методи пізнання економічного життя суспільства?
2. Що таке індукція?
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3.  Якого  висновку  доходить  економіст,  аналізуючи,  систематизуючи  й
узагальнюючи факти?

4. Що таке дедукція?
5. Що таке гіпотеза і як вона народжується?
6. Що являє собою метод абстрагування?
7.  Які  методи  широко  використовуються  при  дослідженні  об'єктів

економіки?
8. Що таке кореляція?
9. Що таке економічне сприйняття?

Завдання 2. Користуючись матеріалом тексту, допишіть речення.

1. Основними методами пізнання економічного життя суспільства є ... .
2. Індукція – це ... .
3.  Аналізуючи,  систематизуючи  й  узагальнюючи  факти,  економіст

доходить висновку про ... .
4. Дедукція – це ... .
5. Гіпотеза – це ... .
6. Метод абстрагування – це ... .
7. При дослідженні об'єктів економіки широко використовуються ... .
8. Кореляція – це ... .
9. Економічне сприйняття – це ... .

Завдання  3. Складіть  називний  план  до  тексту.  З  цією  метою  витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 4. Порівняйте свій план з називним планом у додатку.

Завдання 5. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 6. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом, даним у
додатку.

Завдання  7. Користуючись  матеріалом  тексту  та  називним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.

Урок 6
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Тема: Форми власності

Передтекстові завдання

Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначите за словником.
Запишіть їх.

Форма  власності,  володіти,  питання  про  власників,  захищати  права
юридично,  контроль  над  економічними  об'єктами,  приватна  власність,
індивідуальна  власність,  пайова  власність,  акціонерна  власність,  державна
власність,  комунальна  власність,  вільне  підприємництво,  інтелектуальна
власність, винахідник нових технологій, інформаційні розробки, економічна
взаємодія,  використати  власність,  регулювати  формування  доходів,
ліцензувати  сфери діяльності,  розробляти  нормативи,  самообмеження  прав
власника,  передати  об'єкт  в  оренду,  передати  частину  повноважень
менеджерам, втрачати права.

Завдання 2. Розберіть за складом дані слова.

Власник,  власність,  підприємництво,  ліцензія,  пайовий, комунальний,
винахідник, використати, розробляти.

Завдання 3. Прочитайте дані слова та запишіть пари однокореневих слів.

Розробити,  інтелект,  винаходити,  власний,  володіти,  розробка,
інтелектуал,  винахідник,  власність,  власник,  розроблений,  інтелектуальний,
винахід, власник, володіння, розроблювач, винайдений.

Завдання 4. До даних іменників підберіть прикметники, які сполучаються з
ними. Запишіть отримані словосполучення.

власність, об'єкт, 
розробка, сила, безпека, 
технологія

приватний, індивідуальний, пайовий, 
акціонерний, державний, комунальний, 
інтелектуальний, економічний, 
інформаційний, робочий, технічний, новий

Завдання  5. Складіть  словосполучення  із  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

форма, закріплення, 
використання, сфера, 

власність, контроль, ресурси, 
блага, діяльність, сила, доходи, 
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залучення, одержання, 
творець

технології, розробки

Завдання 6.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1. Приватна власність – це закріплення контролю над об'єктами власності
за окремими людьми та групами.

2. Приватна власність є основою вільного підприємництва.
3. Держава контролює використання власності.
4. Суб'єктом власності є трудові колективи.

Завдання 7. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Текст

Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання називного плану.

Форми власності

Питання про форми власності – це питання про власників, які мають у
сучасному  суспільстві  юридично  захищені  права  контролю  над  певними
економічними об'єктами. Форми власності визначаються за типом власника.
У  світовій  практиці  існують  дві  основні  форми  власності,  які  мають
різновиди.

Приватна  власність –  індивідуальна  (сімейна),  пайова,  акціонерна,
громадських організацій.

Державна власність – загальнодержавна, колективна, комунальна.
Приватна власність – це закріплення контролю над об'єктами власності

за  окремими  людьми  й  групами.  Приватна  власність  є  основою
підприємництва.  Приватна  власність  має  різновиди:  індивідуальна  або
сімейна;  пайова  власність  –  об'єкт  власності  належить  групі  власників-
пайовиків, які домовляються між собою про спосіб керування цим об'єктом;
акціонерна власність – носить пайовий характер (акціонер – це той, хто вніс
певний пай у капітал); власність громадських організацій (політичних партій,
профспілок і т.д.).

Державна власність – це закріплення права контролю над власністю за
державою.  Це  державні  підприємства,  дороги,  значна  частина  землі,
національний банк, військові заводи й т.д.

Комунальна власність –  об'єкт  власності  належить  місцевим органам
влади (регіону, області, району, місту, селу, селищу). Найчастіше це об'єкти
соціальної сфери.
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Колективна власність. Суб'єктом власності є трудові колективи.
Існує  ще  такий  вид  власності,  як  інтелектуальна  власність.  Суб'єкт

власності – автор книг, винахідник, творець нових технологій, інформаційних
розробок, теле- та радіопрограм і т.д.

Власність  упорядковує  економічну  взаємодію,  створює  конкретну
зацікавленість  у  раціональному  та  дбайливому  використанні  ресурсів  і
життєвих благ.

Держава  контролює  використання  власності,  через  податки  регулює
формування  доходів,  забороняє  використання  капіталу  для  деяких  сфер
діяльності,  ліцензує  її,  розробляє  нормативи  з  екології,  залучення  робочої
сили, технічної безпеки.

Існують  самообмеження  прав  власника.  Власник  може  передати  свій
об'єкт  в  оренду,  може  передати  частину  своїх  повноважень  менеджерам
(найманим керівникам), може об'єднати свій об'єкт із об'єктами інших осіб.

Коли  власники  втрачають  свої  права  або  поступаються  ними,  вони
сподіваються на одержання доходів.

Післятекстові завдання

Завдання 1. Знайдіть у кожному абзаці тексту речення, що містять головну
інформацію.

1. Як визначаються форми власності?
2. Які різновиди має приватна власність?
3. Які різновиди має державна власність?
4. Що таке приватна власність?
5. Що таке державна власність?
6. Хто є суб'єктом інтелектуальної власності?
7. Що створює власність?
8. Що контролює й регулює держава?
9. Які існують самообмеження прав власника?
10. Коли власники сподіваються на одержання доходів?

Завдання 2. Користуючись матеріалом тексту, допишіть речення.

1. Форми власності визначаються ... .
2. Приватна власність має наступні різновиди ... .
3. Державна власність має наступні різновиди: ... .
4. Приватна власність – це ... .
5. Державна власність – це ... .
6. Суб'єктом інтелектуальної власності є ... .
7. Власність створює ... .
8. Держава контролює ... і регулює ... .
9. Власник може передати ... .
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10. Власники власності сподіваються на одержання доходів, коли ... .

Завдання  3. Складіть  називний  план  до  тексту.  З  цією  метою  витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 4. Порівняйте свій план з називним планом у додатку.

Завдання 5. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 6. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом, даним у
додатку.

Завдання  7. Користуючись  матеріалом  тексту  та  називним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.

Урок 7

Тема: Поділ праці

Передтекстові завдання

Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначите за словником.
Запишіть їх.

Поділ праці, рівні поділу праці, фактори поділу праці, товар, товарне
виробництво, натуральне господарство, натуралізація економічної діяльності,
натуральний (бартерний) обмін, гроші, грошовий обмін.

Завдання 2. Розберіть за складом дані слова. 

Природно-кліматичний,  натуралізація,  сільськогосподарський,
взаємодія, посередник, обмінний.

Завдання 3. Прочитайте дані слова та запишіть пари однокореневих слів.

Поділити,  економічний,  запитувати,  товар,  натуральний,  розділити,
гроші,  міняти,  окремий,  поділ,  економіка,  товарний,  виробляти,  грошовий,
обмін, виокремити, виробництво, натуралізація, запит.
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Завдання 4. До даних іменників підберіть прикметники, які сполучаються з
ними. Запишіть отримані словосполучення.

роботи, обмін, діяльність, 
виробництво, 
господарство, потреби, 
плата

економічний, трудовий, 
регулярний, товарний, 
натуральний, грошовий, 
внутрішньогосподарський, 
заробітна

Завдання 5. Складіть словосполучення з даних слів. Слова, дані праворуч,
ставте у потрібному відмінку.

виробництво (чого? Р. в.)
обмін (чим? О. в.) 
обмін (на що? З. в.)
розподіл (чого? Р. в.)
поділ (чого? Р. в.)
видача (чого? Р. в.) 
забезпечення (чим? О. в.)
відповідність (чому? Д. в.) 

товари та послуги
товари та послуги
інший товар
робота
праця
заробітна плата
харчування
запити споживачів

Завдання 6.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1.  У сучасному  суспільстві,  виробництві  люди  розділили  між собою
виконання необхідних економічних робіт.

2. Розділивши  працю,  суспільство  організовує  регулярний  обмін
товарами та послугами.

3. Поділ праці – це виокремлення та стійке закріплення за окремими
людьми або їхніми групами різних видів трудової діяльності.

4.  При товарному виробництві  можуть виникати форми натуралізації
господарств.

5. Обмін здійснюється у двох формах: натуральній та грошовій.

Завдання 7. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Завдання 8. Запам'ятайте синоніми й антоніми.

поділити= розділити 
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натуральний обмін = бартерний обмін ≠ грошовий обмін

Текст

Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання називного плану.

Поділ праці

У  сучасному  суспільстві,  виробництві  люди  розділили  між  собою
виконання  необхідних  економічних  робіт.  Розділивши  працю,  суспільство
організовує регулярний обмін товарами та послугами.

Поділ  праці –  це  виокремлення  та  стійке  закріплення  за  окремими
людьми або їхніми групами різних видів трудової діяльності.

Рівні  поділу  праці:  на  підприємстві,  між  підприємствами,  між
регіонами, між країнами.

Фактори  поділу  праці:  індивідуальна  здатність  людей,  природно-
кліматичні  умови,  традиції,  практика,  що  склалася,  досвід.  У  результаті
поділу праці  більшість людей самі  не вироблять  ті  товари та  послуги,  які
споживають.  Виробники  здійснюють  товарне  виробництво –  форму
економічної  діяльності,  коли виробничий продукт призначений для обміну.
Сам же продукт, призначений для обміну, називається товаром.

Натуральне господарство – це форма економічної діяльності, за якої
продукти  праці  призначаються  для  задоволення  внутрішньогосподарських
потреб.  При товарному виробництві  можуть виникати форми натуралізації
господарств: видача заробітної плати виробленою продукцією; забезпечення
харчуванням працівників ферми або сільськогосподарської комуни і т.д. 

Обмін в умовах товарного виробництва виступає як умова існування
поділу  праці,  дає  можливість  партнерам  одержувати  необхідні  для
виробництва  або  споживання  товари,  установлює  порядок  взаємодії
виробників  або  споживачів,  виявляє  цінність  вироблених  ними  продуктів,
їхню відповідність запитам споживачів.

Обмін  здійснюється  у  двох  формах:  натуральній  та  грошовій.
Натуральний (бартерний) обмін – це така форма обміну, за якої один товар
безпосередньо обмінюється на іншій.

Грошовий  обмін –  це  така  форма  обміну,  за  якої  люди  спочатку
обмінюють товар на гроші, а потім за гроші одержують інший товар.

Гроші  виступають  у  ролі  посередника,  проміжної  ланки  в  обмінних
операціях.

Післятекстові завдання
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Завдання 1. Знайдіть у кожному абзаці тексту речення, що містять головну
інформацію.

1.  Що  розділили  між  собою  люди  у  сучасному  суспільстві,
виробництві?

2. Що таке поділ праці? 
3 Які є рівні поділу праці?
4. Які є фактори поділу праці?
5. Що таке товарне виробництво? 
6. Що називається товаром?
7. Яку роль виконує обмін в умовах товарного виробництва?
8. У яких формах здійснюється обмін?
9. Що таке натуральний (бартерний) обмін?
10. Що таке грошовий обмін?
11. У якій ролі виступають гроші в обмінних операціях?

Завдання 2. Користуючись матеріалом тексту, допишіть речення.

1. У сучасному суспільстві, виробництві люди розділили між собою ….
2. Поділ праці – це виокремлення та стійке закріплення за окремими

людьми або їхніми групами … .
3. Рівні поділу праці: … .
4. Фактори поділу праці: … .
5. Товарне виробництво – форма економічної діяльності, коли … .
6. Товаром називається … .
7. Обмін в умовах товарного виробництва … .
8. Обмін здійснюється у двох формах: … .
9. Натуральний (бартерний) обмін – це … .
10. Грошовий обмін – це … .
11. Гроші виступають у ролі … в обмінних операціях.

Завдання  3. Складіть  питальний  план  до  тексту. З  цією  метою витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 4. Порівняйте свій план з питальним планом у додатку.

Завдання 5. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 6. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом, даним у
додатку.
Завдання  7. Користуючись  матеріалом  тексту  та  питальним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.
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Урок 8

Тема: Сутність, види та функції грошей

Передтекстові завдання

Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначите за словником.
Запишіть їх.

Гроші,  паперові  гроші,  види грошей,  функції  грошей,  товарні  гроші,
золотостандартна  система,  засіб  обігу, міра  вартості,  засіб  накопичування,
світові гроші, електронні гроші, платіжний засіб.

Завдання 2. Розберіть за складом дані слова.

Загальновизнаний,  дорогоцінний,  золотостандартний,  міжнародний,
найдревніший, загальноприйнятий.

Завдання 3. Прочитайте дані слова та запишіть пари однокореневих слів.

Гроші,  папір,  золото,  ціна,  рахунок,  платити,  грошовий,  золотий,
цінний,  бігати,  багатий,  розрахунок,  обіг,  платіж,  багатство,  купувати,
платіжний, купівельний.

Завдання 4. До даних іменників підберіть прикметники, які сполучаються з
ними. Запишіть отримані словосполучення.

гроші, метал, знак,
запас, система, 
рахунок, засіб

паперовий, товарний, електронний, 
світовий, дорогоцінний, золотий, 
золотостандартна, банківський, 
платіжний, купівельний

Завдання  5. Складіть  словосполучення  із  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

засіб, міра, 
функції, види 

обмін, платіж, обіг, вартість, 
накопичування, гроші
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Завдання 6.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1. Гроші – це загальновизнаний в економічних відносинах засіб обміну.
2. У ролі грошей використовувалися багато різних предметів і матеріалів.
3. Китайці користувалися золотими кубиками вже у 2100 р. до н.е.
4. Найдревніші монети – VII ст. до н.е. – чеканили лідійці.
5. Батьківщина паперових грошей – Китай.
6. Зараз паперові гроші – це законний засіб платежу.
7. У другій половині ХХ ст. з'явилися електронні гроші.

Завдання 7. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Текст 1

Прочитайте текст 1. Підготуйтеся до розгорнутих відповідей на питання за
текстом. Готуйтесь до складання називного плану.

Сутність, види та функції грошей

Гроші – це загальновизнаний в економічних відносинах засіб обміну.
У ролі грошей використовувалися багато різних предметів і матеріалів.
Спочатку були  товарні гроші,  коли в ролі грошей виступали товари:

сіль, худоба, зерно, хутро, шкіра, порох, риба, тютюн і т.д. Потім з'явилися
гроші  з  дорогоцінних  металів.  Китайці  користувалися  золотими  кубиками
вже у 2100 р. до н.е. Найдревніші монети – VII ст. до н.е. – чеканили лідійці.
На Київській Русі монети з'явилися у VI ст. У ХVII – ХVIII ст. починають
поширюватися  нові  гроші  –  паперові.  Батьківщина  паперових  грошей  –
Китай.  Зараз  паперові  гроші  –  це  законний  засіб  платежу.  Гарантією
законності паперових грошей виступає держава через систему банків.

Грошові  знаки  держави  забезпечуються  золотим  запасом,  їм
гарантований  обмін  у  банках.  Така  грошова  система називається
золотостандартною.  Поряд з наявними паперовими грішми та монетами в
сучасній  економіці  широко  використовуються  цінні  папери,  оплата  та
розрахунки  по  банківських  рахунках.  У  другій  половині  ХХ ст.  з'явилися
електронні  гроші.  За  допомогою  електронних  карток  власники  можуть
здійснювати покупки.

Гроші як загальний еквівалент виконують такі функції:
- засобу обігу. Товари, як правило, обмінюються не безпосередньо один

на одного, а через посередника – гроші. Це спрощує обмін, робить його більш
зручним.  Особливим  проявом  грошей  як  засобу  обігу  є  функція  засобу
платежу; 
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- міри  вартості.  Гроші  виступають  як  загальноприйнята  міра  або
одиниця обліку цінності різних товарів;

- засобу накопичування. Гроші є особливим інструментом збереження
та збільшення багатства; 

- світових грошей. Гроші виступають як міжнародний купівельний та
платіжний засіб та є загальним втіленням суспільного багатства.

Післятекстові завдання

Завдання 1. Знайдіть у кожному абзаці тексту речення, що містять головну
інформацію.

1. Що таке гроші?
2. Що використовувалось у ролі грошей?
3. Які гроші були спочатку?
4. Які гроші з'явилися потім?
5. Які гроші починають поширюватися у ХVII – ХVIII ст.?
6. Чим забезпечуються грошові знаки держави?
7. Які гроші з'явилися у другій половині ХХ ст.?
8. Які функції виконують гроші? 

Завдання 2. Користуючись матеріалом тексту, допишіть речення.

1. Гроші – це загальновизнаний в економічних відносинах … .
2. У ролі грошей використовувалися багато різних … .
3. Спочатку були … гроші.
4. Потім з'явилися гроші з … металів.
5. У ХVII – ХVIII ст. починають поширюватися нові гроші – … .
6. Грошові знаки держави забезпечуються … .
7. У другій половині ХХ ст. з'явилися … гроші.
8. Гроші як загальний еквівалент виконують такі функції: … .

Завдання  3. Складіть  питальний  план  до  тексту. З  цією  метою витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 4. Порівняйте свій план з питальним планом у додатку.

Завдання 5. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 6. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом, даним у
додатку.
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Завдання  7. Користуючись  матеріалом  тексту  та  питальним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.

Текст 2

Прочитайте текст 2 про походження долара та виконайте завдання 1 і 2.

Грошовою одиницею долар (від німецького taler) був оголошений         6
липня 1785 року Континентальним конгресом. Спочатку долар являв собою
срібну  монету.  А  від  1861  року  в  обіг  увійшли  перші  банкноти,  які
друкувалися  на  особливому  лляно-бавовняному  папері  зеленою  фарбою.
Один  край  купюр  був  нерівним.  У  монетному  дворі  зберігався  корінець,
протилежний край якого являв собою точну копію грошового знака певної
серії. За ним і встановлювалась достовірність купюр.

У серпні 1862 року розпочало роботу Бюро гравіювання та друкування.
Чотири жінки та  двоє  чоловіків  у підвалі  головного будинку Міністерства
фінансів почали сортувати та ставити печатки на 1- і 2- доларових банкнотах,
які друкувалися приватними компаніями. Державне ж виробництво грошей
почалося у 1863 році, і до 1877-го вже вся валюта США була видрукувана у
Бюро.

Сьогодні в США в обігу перебувають грошові знаки з датою випуску не
раніше 1928 року – вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 й 10000
доларів. Правда, банкноти вартістю понад 100 доларів заборонено вивозити
за межі країни. 10000-доларові банкноти не друкуються від липня 1944 року, і
до  кінця 80 років  було лише 348 таких купюр.  У 1969 році  Казначейство
оголосило про припинення подальшої емісії банкнот достоїнством вище 100
доларів. Остання 2-доларова банкнота була надрукована у 1976 році

На  лицьовій  стороні  купюри  номіналом  500  доларів  розміщений
портрет  Мак-Кінлі,  25-го  президента  США,  1000-доларової  –  Стівена
Клівленда,  22-го  і  24-го  президента,  5000-доларової  –  Джеймса  Мэдісона,
4-го  президента,  на  10000-доларовій  банкноті  –  фінансиста  Сэмона
Портленда Чейза.

Загальновживане бакс походить від buck (англ.) – олень. Саме оленячі
роги або шкіра служили грошовим еквівалентам у Великобританії. Слово це
прижилося й у Новому Світі.

Завдання 1. Виберіть назву для даного тексту.

А) «Як народжувалися гроші»
Б) «Як народжувався долар»
В) «Як народжувались срібні монети»
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Завдання 2. Виберіть висловлювання, які відповідають даному текстові.

1. Грошовою одиницею долар (від німецького taler) був оголошений … року.

А) 1785
Б) 1861
В) 1928

2. Спочатку долар являв собою … монету.

А) золоту
Б) срібну
В) бронзову

3. Перші доларові банкноти друкувалися на особливому папері … фарбою.
.
А) червоною
Б) зеленою
В) блакитною

4. Один край купюр був … .

А) косим
Б) нерівним
В) хвилястим

5. Банкноти вартістю понад 100 доларів … вивозити за межі країни.

А) дозволено
Б) заборонено
В) рекомендовано

6. Остання … банкнота була надрукована у 1976 році

А) 2-доларова
Б) 500-доларова
В) 1000-доларова

7. Загальновживане бакс походить від buck (англ.) – … .

А) ведмідь
Б) кабан
В) олень

Завдання 3. Порівняйте свої варіанти відповідей з даними у додатку.
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Текст 3

Прочитайте текст 3 про походження скарбнички та виконайте завдання 1 і 2.

На думку істориків, скарбнички з'явилися у ХVII столітті в Німеччині.
Їхніми  попередниками  були  кружки  й  інші  ємності,  що  замикаються,  для
збору пожертвувань. На таких кружках звичайно містилася точна інформація,
на що збиралися гроші. Сам збирач відкрити кружку не міг.

На Русі ящики для зберігання грошей були дерев'яними, а для міцності
та  надійності  їх  оковували сталевими смугами.  Досить  поширені  були так
звані  підголівні  ящики зі  скошеною верхньою кришкою,  щоб його зручно
було на ніч класти в узголів'я.

У  середньовічній  Європі  для  накопичення  та  безпечного  зберігання
грошей  використовували  пояси  з  котячих  шкурок.  Фінансову  вигоду
поєднували з медичною користю: вважалося, що такий утеплювач допомагає
при ревматизмі. 

Скарбничка  дуже дивно  стала  свинею.  У  середні  століття  домашній
посуд в Англії робили з дешевої рудої глини – pygg. Глиняні горщики – pygg
jars – застосовували також для зберігання солі та дрібних монет. Коли глина
вийшла  з  уживання,  значення  слова  pygg  забулося.  Дешевий  глиняний
горщик трансформувався в горщик-свиню.

Головним  виробником  надійних  металевих  скарбничок  у  Російській
імперії була фабрика «Труд» у Варшаві, продукція якої відрізнялася високою
захищеністю,  витонченою  обробкою,  вигадливим  обладнанням  і  частіше
називалася ощадними касами. Їхнє обладнання було захищене патентами й
охоронними свідоцтвами.

У Німеччині свиня-скарбничка символізує благополуччя, в основі якого
лежить  ощадливість.  У  німецькій  мові  є  вислів  «свиняче  щастя»  – його
вживають винятково у хорошому смислі.

У Японії існує скарбничка-камікадзе. Не одержавши в призначений час
нової порції грошей, кубушка розпадається на частини.

Саму незвичайну скарбничку виявили лікарі  Теннесі  при проведенні
термінової операції на шлунку молодої жінки. У ньому виявилося 585 пенні,
17  монет  по  5  центів,  12  монет  по  10  центів,  8  монет  по  25  центів  й  1
німецька марка.

Завдання 1. Виберіть назву для даного тексту.
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А) «Скарбнички – символ бідності»
Б) «Скарбнички – символ багатства»
В) «Скарбнички – символ благополуччя»

Завдання 2. Виберіть висловлювання, які відповідають даному текстові.

1. На думку істориків, скарбнички з'явилися у ХVII столітті в … .

А) Японії
Б) Російській імперії
В) Німеччині

2. На Русі ящики для зберігання грошей були … .

А) дерев'яними
Б) сталевими
В) срібними

3. У середньовічній Європі для накопичення та безпечного зберігання грошей
використовували … з котячих шкурок.

А) шапки
Б) чоботи
В) пояси

4. Скарбничка дуже дивно стала … .

А) свинею
Б) кішкою
В) собакою

5. Головним виробником надійних металевих скарбничок у Російській імперії
була фабрика «Труд» у … .

А) Берліні
Б) Токіо
В) Варшаві

6. У Японії існує скарбничка – … .

А) самурай
Б) камікадзе
В) гейша
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Завдання 3. Порівняйте свої варіанти відповідей з даними у додатку.

Урок 9

Тема: Поняття і функції ринку

Передтекстові завдання

Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначите за словником.
Запишіть їх.

Ринок,  функції  ринку,  задовольняти  потреби,  споживчі  блага,
обмеженість ресурсів,  свобода господарської  діяльності,  обмін товарами та
послугами, кредитно-грошова система, економічний простір.

Завдання 2. Розберіть за складом дані слова.

Найповніше,  різноманітний,  загальнолюдський,  загальноекономічний,
багатосторонній, поєднання, ціноутворення, взаємодія, платоспроможний.

Завдання 3. Прочитайте дані слова та запишіть пари однокореневих слів.

Поєднання,  обмежений,  ринок,  витрати,  поєднувати,  ринковий,
функціонування, необмежений, функціонувати, витрачати.

Завдання 4. До даних іменників підберіть прикметники, які сполучаються з
ними. Запишіть отримані словосполучення.

потреби, блага,
економіка, явище, 
відносини, обіг, 
ціноутворення

різноманітний, споживчий, 
загальнолюдський, ринковий, 
загальноекономічний, вільний, 
економічний, товарний, грошовий, 
багатосторонній

Завдання  5. Складіть  словосполучення  із  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

обмеженість
інтереси
функціонування

ресурси
покупці та продавці
ринок
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місткість
диктат
кількість
відкритість
збалансованість
витрати

ринок
споживач
конкуренти
економіка
економіка
праця

Завдання 6.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1. При обміні одних товарів на інші люди найповніше задовольняють
свої різноманітні потреби. 

2.  Обмін  результатами  праці  виступає  важливою  ланкою  у  процесі
виникнення ринку. 

3.  Ринкова  економіка  виникла  завдяки  процесу  обміну  продуктами
праці.

4. Саме таким шляхом люди одержують максимум споживчих благ в
умовах обмеженості ресурсів і поділу праці.

5. Для ефективного функціонування ринку повинні бути створені певні
умови.

Завдання 7. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Завдання 8. Запам'ятайте синоніми й антоніми.

давня давнина = далеке минуле
функціонування ринку = робота ринку

покупець ≠ продавець
попит ≠ пропозиція

обмежений ≠ необмежений

Текст

Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання називного плану.

Поняття і функції ринку

При обміні одних товарів на інші люди найповніше задовольняють свої
різноманітні потреби. Обмін результатами праці виступає важливою ланкою у
процесі виникнення ринку. 

Ринкова економіка виникла завдяки процесу обміну продуктами праці.
Принцип і зміст обміну – «дай мені те, що мені потрібно, і ти одержиш те, що
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необхідно тобі». Саме таким шляхом люди одержують максимум споживчих
благ в умовах обмеженості ресурсів і поділу праці.

Ринок –  це  насамперед загальнолюдське,  загальноекономічне  явище,
що виникло у давню давнину. Ринок – це складне,  багатостороннє явище,
поєднання попиту та пропозиції, це механізм, що поєднує інтереси покупців і
продавців  окремих  товарів  і  послуг.  Ринок  –  це  система  економічних
відносин, що виникають на основі стійкої взаємодії товарного та грошового
обігу.

Для ефективного функціонування (роботи) ринку повинні бути створені
певні умови:

- максимальна свобода господарської діяльності;
- достатня місткість ринку (платоспроможний попит);
- вільний обмін товарами та послугами;
- необмежена кількість конкурентів;
- вільне ціноутворення;
- відмова держави від прямої участі у господарській діяльності;
- відкритість економіки;
- розвинена кредитно-грошова система;
- диктат споживача.
Ринок як економічний простір, у межах якого здійснюється рух товарів,

виконує певні функції:
- регулюючу – регулює виробництво товарів і послуг;
-  контролюючу –  визначає  суспільну  необхідність  у  виробленому

продукті та значимість витраченої на його виготовлення праці;
-  розподільну –  установлює  необхідні  пропорції,  що  забезпечує

збалансованість економіки;
-  стимулюючу –  спонукає  знижувати  індивідуальні  витрати  праці,

використовуючи нову техніку;
- інформаційну – інформує про стан справ у господарському житті.

Післятекстові завдання

Завдання 1. Знайдіть у кожному абзаці тексту речення, що містять головну
інформацію.

1. За  якої  умови  люди  найповніше  задовольняють  свої  різноманітні
потреби?

2. Завдяки чому виникла ринкова економіка?
3. Що таке ринок?
4. Що  потрібно  створити  для  ефективного  функціонування  (роботи)

ринку?
5. Які функції виконує ринок?

Завдання 2. Користуючись матеріалом тексту, допишіть речення.
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1. При обміні одних товарів на інші люди найповніше задовольняють … .
2. Ринкова економіка виникла завдяки … .
3. Ринок  –  це  система  економічних відносин,  що виникають  на  основі

стійкої взаємодії … .
4. Для ефективного функціонування (роботи) ринку повинні бути створені

… .
5. Ринок як економічний простір, у межах якого здійснюється рух товарів,

виконує … .

Завдання  3. Складіть  питальний  план  до  тексту. З  цією  метою витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 4. Порівняйте свій план з питальним планом у додатку.

Завдання 5. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 6. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом, даним у
додатку.

Завдання  7. Користуючись  матеріалом  тексту  та  питальним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.

Урок 10

Тема: Інфраструктура ринку

Передтекстові завдання

Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначите за словником.
Запишіть їх.

Інфраструктура ринку, біржа, товарна біржа, фондова біржа, валютна
біржа, біржа праці.

Завдання 2. Розберіть за складом дані слова.
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Інфраструктура,  всебічний,  швидкопсувний,  страхувати,
співвідношення, безробіття, іноземний.

Завдання 3. Прочитайте дані слова та запишіть пари однокореневих слів.

Підготовка,  залучати,  забезпечити,  об’єднувати,  товар,  валюта,
розподіл,  перепідготовка,  прогнозування,  забезпечення,  валютний,
страхувати,  товарний,  поєднувати,  залучення,  перерозподіл,  прогнозувати,
страхування.

Завдання 4. До даних іменників підберіть прикметники, які сполучаються з
ними. Запишіть отримані словосполучення.

біржа, торгівля,
товар, техніка, 
папери, товариство,
валюта

товарний, фондовий, валютний, 
оптовий, універсальний, 
спеціалізований, міжнародний, 
швидкопсувний, побутовий, цінний, 
акціонерний, іноземний

Завдання  5. Складіть  словосполучення  із  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

інфраструктура
робота
об’єкт
біржа
залучення
перерозподіл
стан
ринок
ринок
виплата

ринок
ринок
купівля-продаж
праця
інвестиції
власність
економіка
валюта
послуги
допомога

Завдання 6.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1. Біржі бувають універсальні і спеціалізовані й поділяються на товарні,
фондові, валютні та біржі праці.

2. Товарні біржі не торгують швидкопсувними товарами та складною
побутовою технікою.

3.  Ринок  цінних  паперів  доповнює  систему  банківського  кредиту  та
взаємодіє з нею. 
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4.  Біржі  праці  здійснюють  масовий  набір  працівників  для  сучасних
підприємств і структур

Завдання 7. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.
Завдання 8. Запам'ятайте синоніми й антоніми.

курси валют = валютні котирування
біржа праці = ринок праці

попит ≠ пропозиція

Текст

Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання називного плану.

Інфраструктура ринку

Інфраструктура  ринку  –  це  сукупність  пов'язаних  між  собою
підприємств і організацій, які діють у межах особливих ринків і виконують
певні  функції  з  забезпечення  нормального  функціонування  усіх  суб'єктів
ринку. 

Біржа –  ринок  оптової  торгівлі,  форма  організації,  контролю  та
регулювання  ринку.  Біржа  –  складна  функціонально-інформаційна
організація,  призначена  для забезпечення  всебічної  роботи ринку. Залежно
від  об'єктів  купівлі-продажу  біржі  бувають  універсальні  і  спеціалізовані  й
поділяються на товарні, фондові, валютні та біржі праці.

Головними завданнями товарної біржі є:
-  визначення  перспективних  цін  на  товари  та  забезпечення  цінової

гласності;
- узгодження планового й фактичного попиту та пропозиції;
- страхування від коливання цін.
Товарні  біржі  не  торгують  швидкопсувними  товарами  та  складною

побутовою  технікою.  Існують  міжнародні  товарні  біржі,  які  об'єднують
роботу національних бірж за напрямками (наприклад, сира нафта).

Фондова біржа – це частина фінансового ринку, на якій здійснюється
торгівля  цінними  паперами.  Ринок  цінних  паперів  доповнює  систему
банківського кредиту та взаємодіє з нею. 

Основними функціями фондової біржі є:
- залучення інвестицій в економіку (насос);
- перерозподіл прав власності в акціонерних товариствах;
- інформування про стан національної економіки.
Валютна  біржа –  це  організаційно  оформлений,  регулярно  діючий

ринок іноземної валюти, де формуються курси валют (валютні котирування)
на основі фактичного співвідношення попиту та пропозиції. 
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Біржі  праці на  ринку  трудових  послуг  здійснюють  масовий  набір
працівників  для  сучасних  підприємств  і  структур,  індивідуальний  підбір
працівників,  підготовку  й  перепідготовку,  виплату  допомоги  з  безробіття,
аналіз і прогнозування стану ринку праці.

Післятекстові завдання

Завдання 1. Знайдіть у кожному абзаці тексту речення, що містять головну
інформацію.

1. Поняття інфраструктури ринку.
2. Визначення біржі.
3. Головні завдання товарної біржі.
4. Міжнародні товарні біржі.
5. Поняття фондової біржі.
6. Основні функції фондової біржі.
7. Визначення валютної біржі.
8. Функції біржі праці.

Завдання 2. Користуючись матеріалом тексту, допишіть речення.

1. Інфраструктура ринку – це сукупність пов'язаних між собою … .
2. Біржа – ринок … торгівлі.
3. Головними завданнями товарної біржі є: … .
4. Існують … товарні біржі.
5. Фондова біржа – це частина фінансового ринку, на якій здійснюється

торгівля … .
6. Основними функціями фондової біржі є: … .
7. Валютна біржа – це організаційно оформлений,  регулярно діючий

ринок … валюти.
8. Біржі праці на ринку трудових послуг здійснюють … .

Завдання  3. Складіть  називний  план  до  тексту.  З  цією  метою  витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 4. Порівняйте свій план з називним планом у додатку.

Завдання 5. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 6. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом, даним у
додатку.
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Завдання  7. Користуючись  матеріалом  тексту  та  називним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.

Урок 11

Тема: Фактори виробництва

Передтекстові завдання

Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначите за словником.
Запишіть їх.

Ресурс; економічні ресурси; залучити до виробничого процесу; джерело
виробництва;  перетворюватися  з  джерела  на  учасника  виробництва;
використовувати доцільно поняття; впливати на якість та кількість продукту;
земельні угіддя; орні землі; земельні ділянки; корисні копалини; повітряний
басейн; рослинний та тваринний світ природи; виробнича інфраструктура.

Завдання 2. Скажіть, від яких дієслів утворені дані іменники. Зверніть увагу
на чергування приголосних у коренях деяких з них.

Розміщення, призначення, отримання, обладнання.

Завдання 3. Розберіть за складом дані слова.

Розміщення,  призначення,  отримання,  повітряний,  обладнання,
сільськогосподарський, інфраструктура.

Завдання  4.  Утворіть  і  запишіть  дієслівні  словосполучення  з  даними
праворуч іменниками.

перетворюватися – перетворитися 
з чого? на кого?

джерело, учасник виробництва

підкреслювати – підкреслити що? важлива обставина
впливати – вплинути на що? якість, кількість економічного 

продукту
брати – взяти участь у(в) чому? виробнича діяльність
грати – зіграти роль у(в) чому? виробничий процес
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Завдання  5. Складіть  словосполучення  із  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

фактори, засоби, процес виробництво
кількість, якість продукт
сукупність ресурси
світ природа
об’єкт призначення

Завдання 6. До даних іменників підберіть прикметники, які сполучаються з
ними. Запишіть отримані словосполучення.

ресурс, теорія, наука, продукт економічний
процес, об’єкт, призначення, фактор, 
інфраструктура

виробничий

угіддя, ділянки земельний, сільськогосподарський
копалини корисний
світ рослинний, тваринний

Завдання  7.  Прочитайте  дані  речення  та  передайте  їхній  зміст  кількома
словами.

1. Виробничим ресурсом називають те, що можна використовувати.
2. Фактором виробництва називається те, що впливає на виробництво.
3. Третім фактором виробництва є капітал.

Завдання 8. Прочитайте та запишіть речення, вставте пропущені слова.

1. Економічні  ресурси  ………………………………….  з  джерела  на
учасника виробництва.

2. Під  факторами  виробництва  …………………..  види  економічних
ресурсів.

3. До капіталу ……………………і виробнича інфраструктура.

Завдання 9.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1. Під факторами виробництва розуміють види економічних ресурсів.
2. В  економічній  науці  широко  відомі  три  класичних  фактори

виробництва.
3. Земля, труд та капітал – фактори виробництва.
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Завдання 10. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Текст

Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання називного плану.

Фактори виробництва

Економічні ресурси, залучені до виробничого процесу, починають грати
в  ньому  найактивнішу  роль,  перетворюються  з  джерела  на  учасника
виробництва.  Щоб  підкреслити  цю  важливу  обставину, доцільно  поряд  з
поняттям  «виробничі  ресурси»  використовувати  поняття  «фактори
виробництва».  Під  фактором  виробництва  розуміють  види  економічних
ресурсів,  що  використовуються  у  виробництві,  становляться  його
учасниками, впливають на кількість та якість економічного продукту.

В економічній  теорії  достатньо  часто поняття  «виробничі  ресурси» і
«фактори  виробництва»  не  розрізняються,  вважаються  ідентичними.  Така
точка  зору  виходить  з  того,  що  фактори  виробництва  утворюються  з
економічних ресурсів. І все ж певні відмінності між факторами виробництва
та  виробничими  ресурсами  існують.  Ресурс  –  це  те,  що  можна
використовувати, призначене для використання, а фактори – те, що впливає
на виробництво, застосовується у виробничих процесах.

В  економічній  науці  широко  відомі  три  класичних  фактори
виробництва: земля, труд, капітал.

Земля як фактор виробництва є не тільки земля у власному сенсі слова,
а  саме  земельні  угіддя  та  місце  розміщення  виробничих  об’єктів.  Земля
розуміється в широкому сенсі як сукупність всіх природних ресурсів планети
Земля,  що  залучаються  до  процесу  виробництва.  Це  орні  землі,  інші
сільськогосподарські  угіддя,  земельні  ділянки  під  об’єкти  виробничого
призначення, корисні копалини, водні ресурси, повітряний басейн, рослинний
та тваринний світ природи.

Труд як фактор виробництва – це задіяна у виробництві робоча сила,
тобто частина населення,  що бере участь  у  виробничій діяльності.  Труд –
виробничий фактор – зазвичай вимірюється кількістю робітників, зайнятих у
виробництві,  або  кількістю  робочого  часу,  що  витрачається  цими
робітниками.
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Капітал  –  третій  фактор  виробництва.  Під  ним  розуміють  створені
людьми  засоби  виробництва,  що  використовуються  для  отримання
економічного продукту. Це насамперед основні засоби у вигляді виробничих
споруд,  будівель,  обладнання.  До  капіталу  відносять  і  виробничу
інфраструктуру.

Післятекстові завдання

Завдання 1. Знайдіть у кожному абзаці тексту речення, що містять головну
інформацію.

1. Поняття факторів виробництва.
2. Відмінності між факторами виробництва та виробничими ресурсами.
3. Три класичних фактори виробництва.
4. Земля як фактор виробництва.
5. Труд як фактор виробництва.
6. Капітал як фактор виробництва.

Завдання 2. Дайте відповіді на запитання до тексту.

1. Які види економічних ресурсів розуміють під факторами виробництва?
2. Які поняття достатньо часто не розрізняються в економічній теорії?
3. Що таке ресурс?
4. Які класичні фактори виробництва широко відомі в економічній науці?
5. Що являє собою земля як фактор виробництва?
6. Що таке труд як фактор виробництва?
7. Що розуміють під капіталом?

Завдання  3. Користуючись  матеріалом  тексту,  допишіть  речення,
використовуючи дані праворуч конструкції у правильній формі.

1. Економічні ресурси……………………
……………………………………………..
2. Під факторами виробництва розуміють
……………………………………………..
3. В економічній теорії часто не 
розрізняються …………………………….
……………………………………………...
4. Ресурс – це те, що ……………………..
……………………………………………..
5. В економічній науці широко відомі ….
……………………………………………..
6. Земля як фактор виробництва 
розуміється ……………………………….

а) три класичних фактори 
виробництва; 
б) поняття «виробничі ресурси» і
«фактори виробництва»; 
в) перетворюються з джерела на 
учасника виробництва; 
г) види економічних ресурсів; 
ґ) можна використовувати; 
д) як сукупність всіх природних 
ресурсів планети Земля; 
е) задіяна у виробництві робоча 
сила; 
є) створені людьми засоби 
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……………………………………………..
7. Труд як фактор виробництва – це ……
……………………………………………..
8. Під капіталом розуміють ……………..
……………………………………………..

виробництва

Завдання  4. Складіть  називний  план  до  тексту.  З  цією  метою  витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 5. Порівняйте свій план з називним планом у додатку.

Завдання 6. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 7. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом, даним у
додатку.

Завдання  8. Користуючись  матеріалом  тексту  та  називним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.

Урок 12

Тема: Цінні папери

Передтекстові завдання

Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначите за словником.
Запишіть їх.

Грошові засоби; готівка;  безготівкові гроші; вторинні грошові засоби;
джерело  прибутку;  товарні  цінні  папери;  грошові  цінні  папери;  накладна;
товарний  чек;  грошові  відносини;  засіб  платежу  та  обігу;  номінальна
вартість;  власник  цінного  паперу;  зобов’язання;  відсоток  (дивіденд);  коло
грошових операцій; акція; облігація; вексель; чек; ваучер; сертифікат; ощадні
бони;  первинні  цінні  папери;  похідні  фінансові  інструменти  (деривативи);
опціони; ф’ючерсні контракти; об’єкт купівлі-продажу.

Завдання 2. Скажіть, від яких дієслів утворені дані іменники. Зверніть увагу
на чергування приголосних у коренях деяких з них.
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Збереження, зобов’язання, перетворення, упровадження.

Завдання 3. Розберіть за складом дані слова. 

Збереження, зобов’язання, відмінність, гнучкість, вартість, мобільність.
Завдання  4.  Утворіть  і  запишіть  дієслівні  словосполучення  з  даними
праворуч іменниками.

упроваджувати–упровадити 
що? у(в) що?

цінні папери, фінансова система

виплачувати – виплатити
що? кому? 

гроші, власник цінного паперу

свідчити – засвідчити 
про що?

видача та передача товару

визначати – визначити 
що?

належність товару

вирізнятися – вирізнитися
серед чого?

грошові документи

Завдання  5. Складіть  словосполучення  із  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

збереження, облік
видача, передача
власник, вид, форма
об’єкт
коло

цінності
товар
папери
купівля, продаж
документи

Завдання 6. До даних іменників підберіть прикметники, які сполучаються з
ними. Запишіть отримані словосполучення.

засоби, операції, відносини, 
документи, папери, вартість, 
прибуток, відмінність, обмін, 
папери, контракти

грошовий, номінальний, разовий, 
регулярний, принциповий, прямий, 
товарний, цінний, ф’ючерсний

Завдання 7. Прочитайте та запишіть речення, вставте пропущені слова.

1.  Серед  грошових  документів  ……………………..……………….  цінні
папери.

2.  Товарні  цінні  папери  ………………………………..……..  належність
товару.
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3.  Накладні  ………………………………….…..  про  видачу  та  передачу
товару.

Завдання 8.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1. Грошові засоби існують у найрізноманітніших формах.
2. Серед грошових документів вирізняються цінні папери.
3. Розрізняють товарні та грошові цінні папери.

Завдання 9. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Текст

Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання називного плану.

Цінні папери

Грошові засоби існують у найрізноманітніших формах. Окрім готівки і
безготівкових грошей, широко використовуються вторинні грошові засоби у
вигляді  грошових документів,  що дають їхнім власникам грошові права та
можливості.

Серед грошових документів вирізняються цінні папери. Їхня цінність
полягає в можливості перетворення в гроші, передачі з одних рук у інші, а
також в тім, що вони можуть стати джерелом прибутку. Розрізняють товарні
та  грошові  цінні  папери.  Товарні  цінні  папери  застосовуються  у  вигляді
відомостей збереження та обліку товарних цінностей: накладних, що свідчать
про видачу та передачу товару; товарних чеків,  що підтверджують продаж
товару. Товарні цінні папери визначають належність товару, регулюють його
збереження та рух.

Зазвичай, коли говорять «цінний папір», мають на увазі грошові цінні
папери, тобто грошовий документ, що відбиває грошові відносини.

Принципова  відмінність  цінних  паперів  від  готівки  і  безготівкових
грошей  полягає  у  тому,  що  вони,  як  правило,  не  можуть  безпосередньо
використовуватися в якості засобу платежу та обігу (тобто грошей) і не мають
можливості  прямого  обміну  на  грошову  суму,  що  відповідає  їхній
номінальній вартості.

Цінні  папери  –  це  зобов’язання  того,  хто  їх  випустив,  видав,  по
відношенню до того, хто їх придбав, став їхнім власником. Суть зобов’язання
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полягає,  як  правило,  або  у  можливості  подальшого  їхнього  повернення  з
виплатою грошей власнику цінного паперу, або у виплаті  власнику цінних
паперів доходу, відсотку (дивіденду), або в обох випадках. Окрім того, особа,
що купує цінний папір, зазвичай отримує право продавати його, передавати
іншим  особам,  якщо  тільки  папір  не  є  суворо  іменним,  яким  має  право
користуватися лише його власник.

Упровадження  різного  роду  цінних  паперів  у  фінансову  систему
дозволяє  збільшувати  фінансові  ресурси,  підвищувати  їхню  мобільність,
гнучкість, розширювати коло грошових операцій.

Відомо багато видів і форм грошових цінних паперів, включаючи акції,
облігації,  векселі,  чеки,  ваучери,  сертифікати,  ощадні  бони.  Поряд  з
основними,  первинними,  цінними паперами існують похідні  від  них,  звані
похідними  фінансовими  інструментами,  або  деривативами,  це  опціони,
ф’ючерсні  контракти.  З  усього великого кола  грошових документів  власне
цінними паперами заведено визнавати лише такі, що можуть бути об’єктом
купівлі-продажу і приносити разовий або регулярний (доход) прибуток.

Післятекстові завдання

Завдання  1. Складіть  питальний  план  до  тексту. З  цією  метою витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 2. Порівняйте свій план з питальним планом у додатку.

Завдання 3. Прочитайте два мікротексти. Зверніть увагу на те, що речення у
цих мікротекстах зв’язані шляхом лексичних повторів.

1. Серед грошових документів вирізняються цінні папери. Розрізняються
товарні  та  грошові  цінні  папери.  Товарні  цінні  папери  застосовуються  у
вигляді накладних, що свідчать про видачу та передачу товару. Товарні цінні
папери визначають належність товару, регулюють його збереження та рух.

2. Коли говорять  «цінний папір», мають на увазі грошові цінні папери.
Принципова відмінність цінних паперів від готівки та безготівкових грошей
полягає у тому, що цінні папери не можуть використовуватися в якості засобу
платежу  і  не  мають  можливості  прямого  обміну  на  грошову  суму. Цінні
папери – це зобов’язання того, хто випустив їх, по відношенню до того, хто їх
придбав.

Завдання 4. Закінчіть речення, використовуючи дані праворуч конструкції у
правильній формі.
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1. Грошові засоби ………………………...
……………………………………………...
2. Серед грошових документів ………….
……………………………………………..
3. Розрізняють ……………………………
……………………………………………..
4. Товарні цінні папери ………………….
……………………………………………..
5. Цінні папери ……………………………
……………………………………………..
6. Цінні папери – це ……………………..
…………………………………………….

а) зобов’язання того, хто їх 
випустив; 
б) не можуть використовуватися 
в якості засобу платежу; 
в) товарні та грошові цінні 
папери; 
г) вирізняються цінні папери; 
ґ) визначають належність товару;
д) існують у найрізноманітніших 
формах

Завдання 5.  Прочитайте текст ще раз. Випишіть слова та словосполучення,
необхідні для розкриття його змісту. Відновіть інформативний зміст тексту та
запишіть його стислий варіант.

Завдання 7. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом, даним у
додатку.

Завдання  8. Користуючись  матеріалом  тексту  та  питальним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.

Урок 13

Тема: Цінні папери (продовження)

Передтекстові завдання

Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначите за словником.
Запишіть їх.

Емінент;  емісія;  номінальна  вартість;  ринкові  ціни;  первинні  ринки;
вторинні ринки; термінові цінні папери; безтермінові цінні папери; ордерний
цінний папір; облігації державних позик; акціонерне товариство; купівельна
спроможність грошей.

Завдання 2. Скажіть, від яких дієслів утворені дані іменники. Зверніть увагу
на чергування приголосних у коренях деяких з них.
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Погашення, внесення, придбання, отримання, розпорядження.

Завдання 3. Розберіть за складом дані слова.

Погашення,  розпорядження,  спроможність,  товариство,  вартість,
перепродаж, прибуток.

Завдання  4.  Утворіть  і  запишіть  дієслівні  словосполучення  з  даними
праворуч іменниками.

випускати – випустити що? цінний папір
отримувати – отримати що? компенсація
придбати що? у кого? акція, емінент
купувати – купити що? облігація
займати – зайняти що? середнє положення

Завдання  5. Складіть  словосполучення  із  двох  іменників.  Слова,  дані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

випуск гроші
емісія, ринок папери
умови економіка, інфляція
облігації позики
ціна акція
частина прибуток

Завдання 6. До даних іменників підберіть прикметники, які сполучаються з
ними. Запишіть отримані словосполучення.

ринки
вартість
ціни
папери
спроможність
товариство
позика

первинний, вторинний
номінальний
реальний, ринковий
терміновий, безтерміновий
купівельний
акціонерний
державний

Завдання 7. Прочитайте та запишіть речення, вставте пропущені слова.

1. Цінні папери …………………………………...………… низкою ознак.
2. Вартість, позначена на цінному папері ………………….… номінальною

вартістю.
3.  Ціни,  за  якими  папери:………………………………………………на

ринках, ……………….….. ринковими.
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4.  Акція  –  це  цінний  папір,  що  ………………………  акціонерним
товариством.

5.  Річні  дивіденди  можуть  ……………………………..  10-15%  від
номінальної ціни акції.

Завдання 8.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1. Цінні папери характеризуються низкою ознак.
2. Цінні папери діляться на термінові і безтермінові.
3. В умовах ринкової економіки цінні папери продаються і купуються

на ринках цінних паперів.
4.  За  радянських  часів  цінні  папери  знаходили  надто  обмежене

застосування.
5.  Якщо  акціонерна  компанія  працює  достатньо  прибутково,  річні

дивіденди можуть складати 10-15% від номінальної ціни акції.

Завдання 9. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Текст

Прочитайте  текст.  Підготуйтеся  до  розгорнутих  відповідей  на  питання  за
текстом. Готуйтесь до складання називного плану.

Цінні папери (продовження)

Цінні папери характеризуються низкою ознак. Той, хто випускає цінний
папір,  іменується  його  емінентом,  а  саме  випуск  паперів  за  аналогією  з
випуском грошей іменують емісією. Якщо емісію цінних паперів здійснюють
державні органи, то такі папери називають державними цінними паперами.

Вартість,  позначена  на  цінному  папері,  називається  номінальною
ціною,  або  номінальною  вартістю.  Ціни,  за  якими  папери  продаються  на
ринках, називаються реальними, або ринковими.  Звичайно за номінальною
вартістю цінні папери продаються на первинних ринках емінентами паперів.
Потім,  у  процесі  перепродажів  на  вторинних  ринках  цінних  паперів,
формуються ринкові ціни.

У залежності від термінів обігу цінні папери діляться на термінові, що
погашаються до певного часу, і безтермінові, що циркулюють без обмеження
в часі.
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В іменних цінних паперах чітко зафіксовано,  хто є  їхнім власником,
розпорядником,  тільки ця особа  має  право користуватися цінним папером.
Пред’явницький цінний папір  може бути використаний будь-якою особою,
яка його пред’являє. Середнє положення між ними займає ордерний цінний
папір, в якому власник може зробити запис про його передачу іншій особі. В
умовах ринкової економіки цінні папери продаються і купуються на ринках
цінних паперів.

За  радянських  часів  цінні  папери  знаходили  надто  обмежене
застосування.  Практично  вони  були  представлені  тільки  облігаціями
державних  позик,  що  розповсюджувалися  часто  у  формі  примусу. Людей
просто  змушували  купувати  облігації  на  частину  своєї  зарплатні.  З
проникненням  в  українську  економіку  ринкових  відносин  у  ній  почав
розвиватися ринок різноманітних цінних паперів, включаючи акції, облігації,
ваучери, векселі, ощадні сертифікати.

Акція – це цінний папір, що випускається акціонерним товариством (їм
може бути підприємство, організація, комерційний банк) без установленого
терміну  обігу. Безтерміновість  обігу  акції  говорить  про те,  що емінент не
зобов’язується  викупити  її  за  певний  час.  Акція  свідчить  про  внесення
особою,  що  придбала  її  у  емінента,  певної  грошової  суми  в  капітал
акціонерного  товариства  у  вигляді  паю,  частки  в  капіталі  й  дає  право  на
періодичне  отримання  частини  прибутку  у  вигляді  дивіденду.  Якщо
акціонерна компанія працює достатньо прибутково, річні дивіденди можуть
складати 10-15% від номінальної ціни акції.

В умовах інфляції цей відсоток може бути набагато більше, але в цьому
випадку  акціонер  отримує  не  високі  дивіденди,  а  компенсацію  зниження
купівельної спроможності грошей. 

Післятекстові завдання

Завдання 1. Дайте відповіді на запитання до тексту.

1. Хто такий емінент?
2. Що таке емісія?
3. Що таке номінальна вартість?
4. Де продаються цінні папери за номінальною вартістю?
5. Де формуються ринкові ціни?
6. Як діляться цінні папери у залежності від термінів обігу?
7. Де продаються і купуються цінні папери в умовах ринкової економіки?
8.  Ринок яких паперів почав розвиватися з  проникненням в українську

економіку ринкових відносин?
9. Що таке акція?
10. Про що свідчить акція?
11.  За  якої  умови  річні  дивіденди  можуть  складати  10-15%  від

номінальної ціни акції?
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12.Яким може бути цей відсоток в умовах інфляції?

Завдання  2.  Складіть  називний  план  до  тексту.  З  цією  метою  витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.
Завдання 3. Порівняйте свій план з називним планом у додатку.

Завдання  4.  Користуючись  матеріалом  тексту,  допишіть  речення,
використовуючи дані праворуч конструкції у правильній формі.

1. Емінент ……… ………………………...
……………………………………………...
2. Емісія ………………………..………….
……………………………………………..
3. Номінальна вартість …………………
……………………………………………..
4. У залежності від термінів обігу цінні 
папери…………………..………………….
……………………………………………..
5. Акція – це  ……………………………
……………………………………………..
6. Акція свідчить про  …………………..
…………………………………………….

а) внесення особою грошової 
суми в капітал акціонерного 
товариства; 
б) цінний папір, що випускається
акціонерним товариством; 
в) діляться на термінові та 
безтермінові; 
г) вартість, позначена на цінному
папері; 
ґ) випуск паперів за аналогією з 
випуском грошей; 
д) той, хто випускає цінний папір

Завдання 6. Відновіть інформативний зміст тексту та запишіть його стислий
варіант.

Завдання 7. Порівняйте свій варіант тексту зі стислим варіантом, даним у
додатку.

Завдання  8. Користуючись  матеріалом  тексту  та  називним  планом,
підготуйте усний переказ тексту.

Урок 14

Тема: Акції та облігації

Передтекстові завдання 
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Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначте за словником і
запишіть їх.

Привілейовані  акції;  надійний  дивіденд;  прибуток  компанії;
гарантувати заздалегідь дивіденд; акціонування; головна форма приватизації;
приватизаційні  чеки  (ваучери);  відшкодування  вартості;  боргове
зобов’язання;  термін  обертання;  довгостроковий  кредит;  короткострокові
облігації;  нарахування  відсотків  до  номіналу;  продавати  за  ціною  нижче
номіналу; викуповувати за номінальною ціною; комерційні банки; комерційні
посередники  (дилери);  облігації  федеральної  позики;  облігації
муніципальних позик.

Завдання 2. Скажіть, від яких дієслів утворені дані іменники. Зверніть увагу
на чергування приголосних у коренях деяких з них. 

Розповсюдження,  відшкодування,  відображення,  нарахування,
поширення. 

Завдання 3. Розберіть за складом данні іменники та прикметники.

Розповсюдження,  відшкодування,  привілейований,  довгостроковий,
вартість, муніципальний, безтерміновий, поширення, відсоток, борговий.

Завдання  4. Утворіть  і  запишіть  дієслівні  словосполучення  з  даними
праворуч іменниками.

повертати – повернути що?         сума з відсотками
давати – дати що? кому?         право голосу акціонер
обмінювати – обміняти що? на що?         акція, чеки
відшкодовувати – відшкодувати що?         вартість
отримувати – отримати що?         відсоток, виграш

Завдання  5.  Складіть  іменникові  словосполучення.  Іменники,  подані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

прибуток компанія
право голос
форма приватизація
приватизація, акції підприємство
отримання відсоток, виграш, капітал
розповсюдження, продаж облігації
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Завдання  6.  До  поданих  іменників  підберіть  прикметники,  що  з  ними
сполучаються. Запишіть утворені словосполучення.

акції
дивіденди
економіка
підприємство, позика
кредити
особа
ціна
банки, посередники

звичайний, привілейований
надійний
ринковий
державний
довгостроковий
фізичний, юридичний
номінальний
комерційний

Завдання  7.  Прочитайте  дані  речення  та  передайте  їхній  зміст  кількома
словами.

1. Облігацією називають цінний папір, що випускається державою або
підприємством.

2.  Облігацією  називається  боргове  зобов’язання  організації,  що
випустила її.

3. Акціонування – головна форма приватизації державних підприємств.

Завдання 8. Прочитайте та запишіть речення, вставте пропущені слова.

1. Акції …………………………………… на прості та привілейовані.
2.  Привілейовані  акції  ………………………  заздалегідь  призначений

дивіденд.
3. Акції підприємств ………………...………… на ваучери, що отримали

люди.
4.  Облігації  ……………………….  ефективним  засобом  привертання

державою фінансових ресурсів.
5. Розповсюдженням облігацій …………………...………….. комерційні

банки.
6.  Іноді  облігації  …………………………………...….  за  ціною  нижче

номіналу.

Завдання 9.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1.  Акціонування  широко  розповсюджене  в  країнах  з  розвинутою
ринковою економікою. 

2. Будь-які фізичні та юридичні особи мають право купувати облігації. 
3. Комерційні банки виступають у ролі дилерів. 
4. Комерційні банки опікуються продажем облігацій.
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Завдання 10. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Текст

Прочитайте текст. Готуйтесь до складання називного плану.

Акції та облігації

Акції розділяються на прості  (звичайні) і  привілейовані.  Прості  акції
дають  акціонерові  право  голосу  й  участі  в  управлінні  акціонерним
товариством, але не гарантують отримання твердого, надійного дивіденду, бо
він залежить від прибутку компанії,  а  його не завжди можна передбачити.
Привілейовані  акції  не  дають  права  голосу,  але  гарантують  заздалегідь
призначений дивіденд.

Акціонування  дуже  широко  розповсюджене  в  країнах  з  розвинутою
ринковою  економікою.  Наприклад,  у  США  при  120  мільйонів  робітників
близько  50  мільйонів  акціонерів.  У  Росії  акціонування  стало  головною
формою  приватизації  державних  підприємств,  що  перетворюються  в
акціонерні  товариства.  Акції  таких  підприємств  обмінювалися  на
приватизаційні  чеки  (ваучери),  які  отримав  кожний  росіянин.  Це  сприяло
розповсюдженню акцій у Росії. 

Не меншою популярністю, ніж акції, користується і такий вид цінних
паперів, як облігації.

Облігацією називають  цінний  папір,  що  випускається  державою  або
підприємством  і  має  певну  номінальну  вартість,  за  якою  він  первісно
купується,  та  дає  право  на  наступне  відшкодування  цієї  вартості  в
установлений  термін  з  отриманням  певного  відсотку  чи  виграшу.  Таким
чином,  на  відміну  від  акцій,  облігація  не  безтермінова,  а  відсоток,  що
виплачується по ній, не пов’язаний із прибутком. 

Облігація  –  це  боргове  зобов’язання  організації,  що  випустила  її,
поширене  з  метою  отримання  позиченого  капіталу.  Боргове  зобов’язання
перед  тим,  хто  придбав  облігацію,  полягає  у  необхідності  повернення
затраченої  суми  з  відсотками.  У  цьому  облігація  нагадує  вклад  на  строго
встановлений термін, що має назву термін обертання, під фіксований відсоток
доходу.

Облігації  слугують  ефективним  засобом  привертання  державою  і
підприємствами  фінансових  ресурсів  у  формі  довгострокового  кредиту.
Існують  і  короткострокові  облігації.  Той  факт,  що  облігації  надають
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можливість  отримувати  гроші  у  позику,  знаходить  відображення  у  назві
«облігації державної позики». 

Облігації  мають право купувати будь-які  фізичні  та юридичні  особи.
Прибуток по облігаціях виплачується шляхом періодичної оплати купонів, що
додаються  до  неї,  або  шляхом  нарахування  відсотків  до  номіналу  при
погашенні облігації після закінчення терміну її дії. Іноді облігації продаються
за  ціною  нижче  номіналу,  а  викуповуються  за  номінальною  ціною.
Розповсюдженням,  продажем  облігацій  зазвичай  опікуються  комерційні
банки,  виступаючи  у  ролі  комерційних  посередників  –  дилерів.  Окрім
облігацій федеральної позики поширені й облігації муніципальних позик.

Післятекстові завдання

Завдання 1. Складіть називний план до тексту. Для цього виберіть з кожного
абзацу головну інформацію.

Завдання 2. Порівняйте свій план з називним планом у додатку.

Завдання 3. Дайте відповіді на запитання до тексту.

1. Як розподіляються акції?
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Що дають акціонеру прості акції?
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Від чого залежить надійний дивіденд?
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Що гарантують акціонеру привілейовані акції?
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Де широко розповсюджене акціонування? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Що таке облігація?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. У чому полягає боргове зобов’язання?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Чим слугують облігації?
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Хто має право купувати облігації?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Як виплачується прибуток по облігаціях?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Чим опікуються комерційні банки?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. У якій ролі виступають комерційні банки?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Завдання 4. Закінчіть речення, використовуючи дані праворуч конструкції у
правильній формі.

1. Акції розподіляються на …….………...
……………………………………………...
2. Прості акції дають акціонеру …...…….
……………………………………………..
3. Надійний дивіденд залежить …………
……………………………………………..
4. Привілейовані акції гарантують 
акціонеру..……………..………………….
……………………………………………..
5. Акціонування широко розповсюджене
……………………………………………..
6. Облігація-це  …………………………..
…………………………………………….
7. Боргове зобов’язання полягає ………..
…………………………………………….
8. Облігації слугують ……………………
…………………………………………….
9. Будь-які фізичні та юридичні особи 
мають ……………………………………..
……………………………………………..
10. Прибуток по облігаціях виплачується
……………………………………………..
11. Комерційні банки опікуються ………
……………………………………………..
12. Комерційні банки виступають у ……
……………………………………………..

а) ролі дилерів;
б) розповсюдженням та 
продажем облігацій;
в) шляхом оплати купонів;
г) право купувати облігації; 
ґ) ефективним засобом 
привертання державою 
фінансових ресурсів;
д) у необхідності повернення 
суми з відсотками;
е) боргове зобов’язання 
організації, що випустила її;
є) в країнах з розвинутою 
ринковою економікою;
ж) призначений дивіденд;
з) від прибутку компанії;
і) право участі в управлінні 
акціонерним товариством;
ї) прості та привілейовані
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Завдання 5. Користуючись називним планом, перекажіть текст.

Урок 15

Тема: Векселі

Передтекстові завдання 

Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначте за словником і
запишіть їх.

Вексель;  вексельний  обіг;  переказний  вексель  (тратта);  позичальник
(трассат);  кредитор  (трассант);  ремітент;  фінансова  криза;  фінансове
банкрутство  (дефолт);  арешт  вкладів,  майна;  реструктуризація;  термін
викупу; відсоткова ставка.

Завдання 2. Скажіть, від яких дієслів утворені дані іменники. Зверніть увагу
на чергування приголосних у коренях деяких з них.

Становлення, формування, реструктуризація, спряженість

Завдання 3. Розберіть за складом дані іменники.

Становлення, формування, реструктуризація, безумовний, позичальник,
вексельний, банкрутство, відсотковий, різноманітність.

Завдання  4.  Утворіть  і  запишіть  дієслівні  словосполучення  з  даними
праворуч іменниками.

Випускати –  випустити що?
у вигляді чого?

папери, сертифікати

уникати – уникнути чого? дефолт
сплачувати – сплатити що? товари, послуги
забезпечувати – забезпечити власник, право
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кому? що?
засвідчувати – засвідчити що? емінент, наслідки

Завдання  5.  Складіть  іменникові  словосполучення.  Іменники,  подані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

власник вексель
сплата борги, товари, послуги
позичальник гроші
формування ринок
обіг, емінент папери

Завдання  6.  До  поданих  іменників  підберіть  прикметники,  що  з  ними
сполучаються. Запишіть утворені словосполучення.

зобов’язання грошовий
документ борговий
обіг вексельний
практика світовий
відносини ринковий
криза, банкрутство фінансовий

Завдання  7.  Прочитайте  дані   речення  та  передайте  їхній  зміст  кількома
словами.

1. Векселем називають борговий документ.
2. Простий вексель являє собою письмове боргове зобов’язання.
3. Дефолтом іменується фінансове банкрутство.

Завдання 8. Прочитайте та запишіть речення, вставте пропущені слова.

1.  У  світовій  практиці  за  допомогою  векселів  .…………………….
товари та послуги. 

2. Простий вексель ……………………………….. власнику безперечне
право від боржника сплати боргу. 

3.  Дефолт  ………………………….…….  еміненту  неприємними
наслідками. 

4.  Щоб  ………..……………..……  повного  дефолту,  емітент
спроможний провести реструктуризацію.

Завдання 9.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 
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1. Вексель – це розписка в отриманні грошей. 
2. У вексельному обігу можуть брати участь банки. 
3.  Банки  мають  право  випускати  цінні  папери  у  вигляді  ощадних

сертифікатів.

Завдання 10. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Прочитайте текст. Готуйтесь до складання називного плану.

Векселі
Серед інших розповсюджених цінних паперів є векселі.  Вексель – це

грошове зобов’язання, борговий документ, розписка в отриманні грошей, що
дає  безумовне  право  кредитору  вимагати  від  позичальника  повернення  у
певний час указаної суми грошей. Вексель повинен мати точно встановлену
форму. Векселі,  як  й  інші  цінні  папери,  можуть  продаватися,  утворюючи
вексельний обіг.

Існують різні види векселів.  Простий вексель являє собою письмове
боргове  зобов’язання,  котре  позичальник  грошей  видає  кредитору.  Такий
вексель забезпечує власнику векселя безперечне право від боржника сплати
боргу  після  закінчення  терміну, вказаному  у  векселі.  Переказний  вексель
(тратта) відрізняється від простого тим, що позичальник (трассат) повинен
повернути  борг  не  кредитору  (трассанту),  що  дав  йому  гроші,  а  вказаній
кредитором третій особі (ремітенту).

У вексельному обігу можуть брати участь банки. У світовій практиці за
допомогою векселів здійснюється сплата товарів та послуг.

Банки  мають  право  випускати  цінні  папери  у  вигляді  ощадних
сертифікатів.  Такий  сертифікат  являє  собою  видане  вкладнику  письмове
свідоцтво,  що засвідчує  внесення  коштів  до банку й  дає  право вкладнику
після закінчення встановленого терміну отримати назад свої гроші й відсоток,
встановлений попереднім договором.

У  процесі  становлення  й  розвитку  ринкових  відносин  в  Україні
кількість, різноманітність і галузі застосування цінних паперів поширюються,
але формування стабільного ринку цінних паперів спряжене зі труднощами.
Серйозний удар спроможні нанести обігу цінних паперів фінансові кризи.

Якщо  держава  або  інший  емінент  цінних  паперів  не  спроможні
сплачувати  відсотки  по  них  і  викуповувати  цінні  папери  після  закінчення
терміну  їхнього  обігу,  то  наступає  неприємне  для  емінентів  явище,  що
іменується  дефолтом.  Це  свого роду  фінансове  банкрутство,  що погрожує
еміненту неприємними наслідками, наприклад арештом його вкладів, майна.
Щоб  уникнути  повного  дефолту,  по  домовленості  з  власниками  цінних
паперів емінент спроможний провести їхню реструктуризацію шляхом заміни
їх іншими паперами, зміни терміну викупу, відсоткових ставок.
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Післятекстові завдання

Завдання 1. Складіть називний план до тексту. Для цього виберіть з кожного
абзацу головну інформацію.

Завдання 2. Порівняйте свій план з називним планом у додатку.

Завдання 3. Дайте відповіді на запитання до тексту. 

1. Що таке вексель? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_ 2. Що являє собою простий вексель?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Чим відрізняється переказний вексель від простого?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Що сплачується за допомогою векселів?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Що являє собою ощадний сертифікат?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. З чим спряжене формування стабільного ринку цінних паперів?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Що таке дефолт?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Що треба зробити, щоб уникнути повного дефолту?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Завдання 4. Закінчіть речення, використовуючи дані праворуч конструкції у
правильній формі.

1. Вексель – це  ……… ………………...
……………………………………………...
2. Простий вексель являє собою……….
……………………………………………..
3. Трассат повинен……. …………………
……………………………………………..

а) провести реструктуризацію 
цінних паперів; 
б) іменується дефолтом; 
в) нанести серйозний удар обігу 
цінних паперів;
г) письмове свідоцтво, що 
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4. За допомогою векселів……………….
……………………………………………..
5. Ощадний сертифікат – це ……………
……………………………………………..
6. Фінансові кризи спроможні…………..
…………………………………………….
7. Фінансове банкрутство ……………….
……………………………………………..
8. Емінент спроможний ………………….
……………………………………………..

засвідчує внесення коштів до 
банку; 
ґ) сплачуються товари та 
послуги; 
д) повернути борг не трассанту, а
реміненту; 
е) письмове боргове 
зобов’язання; 
є) грошове зобов’язання, 
борговий документ

Завдання 5. Користуючись номінативним планом, перекажіть текст.

Урок 16

Тема: Чим різняться централізована та ринкова економіки

Передтекстові завдання

Завдання 1. Прочитайте терміни та термінологічні словосполучення, які ви
зустрінете у тексті.  Значення незнайомих термінів визначте за словником і
запишіть їх.

Економіка  ринкового  типу;  централізована  економіка;  принцип
побудови  економічної  системи;  провести  вододіл  між  видами  економік;
домінувати;  державна  форма  власності  на  засоби  виробництва;  колгоспна
власність;  приватна  власність  на  засоби  виробництва;  майнова  нерівність;
безгосподарне  ставлення  до  майна;  опікуватися  збереженням  добра;
директивний державний план; жорстка централізація управління; керуватися
в діяльності вказівками; державне планування бюджету.

Завдання 2. Скажіть, від яких дієслів утворені дані іменники. Зверніть увагу
на чергування приголосних у коренях деяких з них.

Збереження, використання, планування, замовлення, доповнення.

Завдання 3. Розберіть за складом дані іменники та прикметники.

Рівноправність,  безгосподарний,  збереження,  державний,  планування,
ринковий, замовлення, економічний, виробник.
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Завдання  4.  Утворіть  і  запишіть  дієслівні  словосполучення  з  даними
праворуч іменниками.

відрізнятися від чого? чим? економіка, принцип
проводити – провести що? вододіл
опікуватися чим? збереження добра
домінувати де? у чому? економіка
керуватися чим? у (в) чому? вказівки, діяльність

Завдання  5.  Складіть  іменникові  словосполучення.  Іменники,  подані
праворуч, ставте у родовому відмінку.

форма власність
засоби виробництво
принцип рівноправність
планування бюджет
основа відносини
запит споживачі

Завдання  6.  До  поданих  іменників  підберіть  прикметники,  що  з  ними
сполучаються. Запишіть утворені словосполучення.

економіка централізований, ринковий
власність колективний, приватний, колгоспний, 

державний
засоби виробничий
власник приватний
нерівність майновий

Завдання  7.  Прочитайте  дані  речення  та  передайте  їхній  зміст  кількома
словами. 

1.  Акціонерами  називаються  власники  визначальної  частини  засобів
виробництва. 

2.  Байдужість,  безгосподарне  ставлення  до  майна  та  цінностей
називають рисами централізованої економіки.

Завдання 8. Прочитайте та запишіть речення, вставте пропущені слова. 

1.  Економіка  ринкового  типу  ………….……………….….  від
централізованої економіки основним принципом дії економічної системи. 

2.  Державна  форма  власності  на  засоби  виробництва
…………………………………. в централізованій економіці. 
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3.  У  ринковій  економіці  ………….…………………..  принципу
рівноправності форм власності.

Завдання 9.  Прочитайте  речення  та  визначте,  скільки одиниць інформації
вони  містять.  Побудуйте  схеми  структурно-смислової  залежності
компонентів речень за зразком у завданні 6 на сторінці 6. 

1. Визначальна частина засобів виробництва належить акціонерам. 
2.  Державна  форма  власності  на  засоби  виробництва  домінує  в

централізованій економіці. 
3. У ринковій економіці виробництво планують самі фірми, підприємці.

Завдання 10. Порівняйте свої схеми зі схемами, даними у додатку.

Прочитайте текст. Готуйтесь до складання називного плану.

Чим різняться централізована та ринкова економіки

Економіка ринкового типу відрізняється від централізованої економіки
не тільки основним принципом побудови та дії економічної системи. Окрім
цього  існує  декілька  конкретних  ознак,  властивостей,  що  дозволяють
провести вододіл між цими двома видами економік.

У  централізованій  економіці  домінує  державна  форма  власності  на
засоби виробництва.  Так,  до  1991 року практично всі  засоби  виробництва
були  у  державній  або  близькій  до  неї  колгоспній  власності.  Приватна
власність на засоби виробництва була практично заборонена.

У  ринковій  економіці  дотримуються  принципу  різноманітності  та
рівноправності форм власності. Допускається поряд із державною колективна
та  приватна  власність  на  землю,  майно,  основні  виробничі  засоби.
Визначальна частина засобів виробництва належить акціонерам та приватним
власникам.

Зрозуміло, що за умов свободи приватної  власності  на всі  види благ
виникає  значна  майнова  нерівність,  характерна  для  економіки  ринкового
типу.  Такій  економіці  притаманна  поляризація  багатства.  Однак  завдяки
приватній власності  зникає байдужість,  безгосподарне ставлення до майна,
цінностей, притаманне централізованій економіці,  де все належить усім і в
результаті  мало  хто  опікується  збереженням  добра  та  кращим  його
використанням.

У  централізованій  економіці  економічне  життя  направляється  в
основному  обов’язковим,  директивним  державним  планом.  Діє  жорстка
централізація управління, коли господарюючі суб’єкти змушені керуватися у
своїй  діяльності  перш  за  все  вказівками  вищих  органів  –  управління
економікою відбувається «вертикально», зверху донизу.
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У ринковій економіці виробництво планують самі фірми, підприємці.
Але існують державне планування бюджету і державні соціально-економічні
програми.  Основою  відносин  між  фірмами  слугують  договори,  контракти,
угоди,  запити  споживачів,  державні  замовлення.  Тому  управління
здійснюється  «горизонтально» –  споживачі  мають можливість впливати на
виробників.

Післятекстові завдання

Завдання  1.  Складіть  називний  план  до  тексту.  З  цією  метою  витягніть
головну  інформацію з  кожного абзацу  та  з'ясуйте  собі,  про  що  йдеться  у
кожному абзаці.

Завдання 2. Порівняйте свій план з називним планом у додатку.

Завдання 3. Дайте відповіді на запитання до тексту. 

1. Яка форма власності домінує у централізованій економіці?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Якого принципу дотримуються в ринковій економіці?
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Кому належить визначальна частина засобів виробництва в ринковій
економіці?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Чим направляється економічне життя в централізованій економіці?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Як здійснюється управління в ринковій економіці?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Завдання 4. Закінчіть речення, використовуючи дані праворуч конструкції у
правильній формі.

1. У централізованій економіці .……….
…………………………………………….
2. Приватна власність на засоби

виробництва…………………………..
……………………………………………..
3. Поряд з державною. ………………….
……………………………………………..

а) планують самі фірми, 
підприємці; 
б) направляється 
директивним державним 
планом; 
в) в умовах свободи 
приватної власності 
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4. Для економіки ринкового типу 
характерна……………………………..

………………………………………………
5. У централізованій економіці 

економічне життя…………………….. 
…………………………………………

6. У ринковій економіці виробництво….
……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….

майнова нерівність; 
г) допускається колективна 
приватна власність на 
землю, майно, виробничі 
засоби; 
ґ) була практично 
заборонена в 
централізованій економіці; 
д) домінує державна форма 
власності на засоби 
виробництва

Завдання 5. Користуючись називним планом, перекажіть текст.
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Додаток
(ключі для перевірки виконання завдань до текстів)

Урок 1

До завдання 7 на с.6

1. потреба → необхідність
                                       │
                           у речах (товарах)
                                       │
                                  Певних

2. ресурси → потрібні
               │                 │
        природні   для створення 
                                      │
                                    благ

3. запаси → використовують 
            │             │                  │
    ресурсів   у виробництві  за потребою

До завдання 4 на с.7

Питальний план до тексту

1. Що таке економіка?
2. Що таке потреба?
3. Які блага навколо нас?
4. Які ресурси потрібні для створення благ?
5. Що таке засоби виробництва?
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6. Що таке виробничі ресурси?
7. Як ростуть потреби людей?
8. Яке завдання економіки?
9. Що є предметом економіки?
10. Чим є економіка?
11. Чому вчить людей економіка?

До завдання 6 на с.7

Стислий варіант тексту

Економіка – це наука про ведення господарства. Ведення господарства
необхідне для задоволення потреб людини у їжі, одязі, житлі. 

Навколо нас – матеріальні блага (їжа, одяг, квартира, побутова техніка і
т. і.). Для створення благ потрібні природні ресурси (земля, вода, руда, ліс) і
виробничі  ресурси  (заводи,  фабрики,  верстати,  машини)  –  засоби
виробництва.

Запаси ресурсів використовують у виробництві за потребою. Потреби
людини в ресурсах завжди більші, ніж їхні запаси. 

Завдання  економіки  –  за  мінімальних  (самих  маленьких)  витрат
ресурсів виробити якнайбільше товарів.

Предмет економіки – способи заробити на життя собі та своїй сім'ї.
Економіка  –  основа  керівництва  державою.  Економіка  –  наука,  яка

вчить  людей,  як  ощадливо  використовувати  ресурси,  виробляти  більше
товарів і послуг.

Урок 2

До завдання 7 на с.9

1.    у житті 
     │
ми → задовольняємо 

                 │               │
           потреби    постійно

            │
          свої 

2.  якщо немає умов, правил, законів у суспільстві 
                                 │
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                   система → розвалюється
                            │
                    економічна

3. теорія → може врятувати 
       │                    │           │
економічна   суспільство   від загибелі

4. концепція → важлива
                               │
                      для вивчення
                               │
                            теорії
                               │
                      економічної

5. → вивчають 
               │         │
          теорію   методом 
               │            │
  економічну     аналізу

До завдання 4 на с.10

Питальний план до тексту

1. Що таке економічна система?
2. Що ми постійно задовольняємо у житті?
3. Що потрібно при виробництві благ?
4. За якої умови економічна система розвалюється?
5. Яка теорія може урятувати суспільство від загибелі?
6. Яка головне завдання економіки?
7. Що важливо для вивчення економічної теорії?
8. Що таке концепція?
9. Яким методом вивчають економічну теорію?
10. Що таке принципи?
11. Що таке економічна теорія?
12. Які етапи розвитку економічної науки ви можете назвати?

До завдання 6 на с.11

Стислий варіант тексту
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Діяльність  людей  з  раціонального  виробництва  товарів  і  послуг,
економічні  відносини між ними,  умови,  правила та  закони – все  це разом
називається економічною системою.

У житті ми постійно задовольняємо свої потреби. При виробництві благ
потрібні узгодженість виробництва та запасів ресурсів, узгодженість у житті,
суспільстві.  Якщо  немає  умов,  правил,  законів  у  суспільстві,  економічна
система  розвалюється,  держава  гине,  сім'я  залишається  без  грошей,
продуктів,  житла.  Тільки економічна теорія (правила,  умови,  закони)  може
врятувати суспільство від загибелі. Створити правильну економічну теорію й
слідувати їй – головне завдання економіки.

Для  вивчення  економічної  теорії  важлива  концепція  –  концентрований
виклад  проблеми.  Вивчають  економічну  теорію  методом  аналізу  витрат  і
вигоди. Спочатку економіст вивчає факти, потім із фактів виводить принципи.
Принципи –  це  узагальнена  характеристика  поводження  об'єкта  економіки
(ціни  ростуть,  кількість  покупок  зменшується).  Виведення  принципів  із
фактів – економічна теорія. 

Економічна політика країни
↑

Принципи, теорія, закони
↑

Факти, економічна наука

Урок 3

До завдання 7 на с.12

1. продуктивність → фактор 
           │                     │       │
       праці   вирішальний   добробуту
                                                    │
                                                 нації

2.      у 1867 році 
               │
К.Маркс → опублікував 
                             │
                    перший том
                              │ 
                     праці «Капітал»
                         │
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             фундаментальної

3.            основа → теорія 
                  │               │
          навчання     вартості
              │                    │
марксистського    додаткової
4. держава → повинна брати 
                                          │
                                      участь
                                     │      │
                             активну   у регулюванні 
                                                        │
                                                  процесів
                                                        │
                                              економічних

5. Дж.Кейнс → заклав 
                                       │
                                  основи
                                       │
                                   теорії
                                       │
                                економіки
                                       │

                       змішаної

До завдання 4 на с.14

Питальний план до тексту

1. Яка книга з'явилася у 1776 році?
2. Що довів професор філософії А. Сміт?
3. Як діють економічні механізми у суспільстві?
4. Що таке економічний спосіб мислення?
5. Що являє собою техніка мислення?
6.  Які  поняття ввели економісти  неокласичного напрямку, і  що вони

вдосконалили?
7. Який напрямок з'явився в економічній науці у XIX столітті?
8. Що є основою марксистського вчення?
9.  У  чому,  на  думку  Дж.  Кейнса,  повинна  брати  активну  участь

держава?
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10. Що являє собою економічна теорія?
11. Основи якої теорії заклав Дж. Кейнс?
12. Які новітні тенденції в економічному житті суспільства ви можете

назвати?

До завдання 6 на с.15

Стислий варіант тексту

У  1776  році  з'явилася  книга  професора  філософії  А.  Сміта
«Дослідження  про  природу  та  причини  багатства  народів».  Він  довів,  що
продуктивність праці – вирішальний фактор добробуту нації.

А. Сміт писав, що економічні механізми діють у суспільстві незалежно
від уряду. Урядові заходи без урахування таких механізмів неефективні. 

Економічний  спосіб  мислення  –  це  шлях  до  вивчення  економічних
проблем. Техніка мислення – це те, чим людина керується у своїй поведінці.
Людина  сама  вибирає  економічну  поведінку,  держава  повинна  лише
мінімально  втручатися  в  економіку  (А.  Сміт).  Видатними  теоретиками
політичної економії в Англії були Д. Рікардо й Дж. Мілль.

У XIX столітті продовжували розвиватися класичні традиції. У другій
половині  XIX  століття  з'явилася  нова  група  видатних  економістів
неокласичного напрямку –  К.  Менгер,  Ф.  Візер,  А.  Маршалл.  Вони увели
поняття: попит, пропозиція, рівноважна ціна, удосконалили теорію цін, увели
в економічну науку математичні методи. 

У XIX столітті в економічній науці з'явився протилежний напрямок –
марксизм. Основа марксистського вчення – теорія додаткової вартості.         К.
Маркс проаналізував розвиток капіталістичної  системи та зробив висновки
про неминучість її загибелі. Марксизм дуже вплинув на хід історичних подій
XIX–ХХ ст. 

Англійський економіст Дж. Кейнс у 1936 році у своїй роботі «Загальна
теорія  зайнятості,  відсотка  та  грошей»  запропонував  новий  революційний
підхід до економічної ролі держави. На думку Дж. Кейнса, держава повинна
брати активну участь у регулюванні економічних процесів, стабілізувати їх.

Він заклав основи теорії змішаної економіки (з ринковим і державним
регулюванням).

У  рамках  кейнсіанського  напрямку  розвивають  ідеї  повного  обліку
факторів економічного зростання. Неокласичні традиції ліберального впливу
на економічне життя суспільства:

 монетаризм – М. Фрідмен (стиснення грошей);

 неолібералізм  –  Ф.  фон  Хайєк  (використання  податкового  та

бюджетного інструментів);

75



 теорія соціально орієнтованого ринкового господарства – Л. Ерхард;

 школа неокласичного синтезу – П. Самуельсон (залежно від умов, що

склалися в  економіці,  рекомендував віддавати перевагу  або кейнсіанським,
або ліберальним підходам).

Урок 4

До завдання 7 на с.16

1.          Виведення → називається теорією
                 │     │                                 │
    принципів   із фактів              економічною

2. теорія → вивчає використання 
       │                        │            │
економічна        ресурсів     для задоволення 
                                 │                       │
                        обмежених             потреб
                                                           │
                                                     людських

3. модель → це форма закону
                                   │          │
                         спрощена    економічного

До завдання 4 на с.18

Називний план до тексту

1. Визначення економічної теорії.
2. Об'єкт вивчення економічної теорії.
3. Завдання економічної теорії.
4. Економічна модель.
5. Економічні принципи.
6. Об'єкт дослідження макроекономіки.
7. Об'єкт дослідження мікроекономіки.
8. Об'єкт дослідження позитивної економіки.
9. Судження позитивної та нормативної економіки.
10. Основа правильної економічної політики.
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До завдання 6 на с.18

Стислий варіант тексту

Після  збору  фактів  економіст  аналізує  їх  і  встановлює  економічні
принципи.

Виведення  принципів  із  фактів  називається  економічною  теорією.
Завдання  економічної  теорії  –  систематизувати  й  узагальнити  факти,
допомогти  людям  ефективніше  використати  ресурси  для  максимального
задоволення їхніх потреб.

Модель – це спрощена форма економічного закону.
Економічні принципи – це узагальнення, які містять у собі приблизні

кількісні визначення. 
Економічні  явища  можна  досліджувати  на  різних  рівнях.  Об'єктом

дослідження  макроекономіки  є  економіка  країни  в  цілому  (національне
виробництво). Вивченням господарської діяльності підприємств, організацій,
фірм займається мікроекономіка (ціна товару, заробітна плата, прибуток на
підприємстві). 

Позитивна економіка  вивчає  те,  що існує.  Нормативна  економіка  дає
оцінні  судження  про  те,  як  має  бути.  Позитивне  твердження:  «Безробіття
становить  70%».  Нормативне  твердження:  «Безробіття  варто  зменшити  до
10%».

Правильне  обґрунтування  економічної  політики  має  спиратися  на
економічні принципи. Економічні принципи – основа правильної економічної
політики.

Урок 5

До завдання 7 на с.19

1. індукція і дедукція → є методами 
                                       │        │
                          основними   пізнання 
                                                    │
                                                 життя 
                                                  │   │
                               економічного   суспільства 

2. індукція → це рух 
                      │  │
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         від фактів  до висновків
                     │                      │
окремих, поодиноких     загальних

3. дедукція → це висування гіпотез і їхня перевірка
                                                                          │
                                                                     наступна

4.при високому банківському відсоткові 
                             │

                     клієнти → несуть 
                                        │   │
                                 гроші  у банк

До завдання 4 на с.21

Називний план до тексту

1. Основні методи пізнання економічного життя суспільства.
2. Індукція.
3. Аналіз, систематизація й узагальнення фактів.
4. Дедукція.
5. Гіпотеза.
6. Метод абстрагування.
7. Методи, що використовуються при дослідженні об'єктів економіки.
8. Кореляція.
9.  Економічне сприйняття.

До завдання 6 на с.21

Стислий варіант тексту

Основними методами пізнання економічного життя суспільства є індукція
та дедукція.

Індукція – це рух від окремих, поодиноких фактів до загальних висновків,
узагальнень. Економіст аналізує, систематизує, узагальнює факти й доходить
висновку про наявність певних закономірностей між економічними явищами.

Дедукція – це висування гіпотез і наступна їхня перевірка на фактах.
Гіпотеза  –  це  припущення  про  існування  певної  залежності  між

економічними явищами. 
Досліджуючи  економічне  явище,  економісти  повинні  виокремити  його

головні  властивості,  риси  та  характеристики.  Для  цього  використовується
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метод абстрагування. Абстрагування – це ігнорування другорядних деталей
досліджуваного об'єкта заради виокремлення основних. 

При  дослідженні  об'єктів  економіки  широко  використовуються  методи
моделювання, експерименту, узагальнення, кореляції та інші. Кореляція – це
технічний термін,  який вказує на те,  що співвідношення двох груп носить
системний і взаємозалежний характер. 

Метод зіставлення витрат (видатків)  і  вигоди (прибутку).  Економічне
сприйняття – це сприйняття з  позицій співвідношення “витрати – вигода”.
Якщо розмір видатків або прибутку змінюється, то змінюють свою поведінку
і люди. 

Урок 6

До завдання 7 на с.23

1. власність → це закріплення контролю 
    │                                       │           │

        приватна                над об'єктами   за людьми та групами
                                               │                            │
                                         власності               окремими

2. власність → є основою 
    │                     │
приватна   підприємництва

                                 │
                           вільного

3. держава → контролює 
                          │
                 використання 
                          │
                    власності

4. колективи → є суб'єктом
                │                     │
           трудові          власності

До завдання 4 на с.25

Називний план до тексту
1. Визначення форм власності.
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2. Різновиди приватної власності.
3. Різновиди державної власності.
4. Визначення приватної власності.
5. Визначення державної власності.
6. Суб’єкт інтелектуальної власності.
7. Функції власності.
8. Функції держави у питаннях власності.
9. Самообмеження прав власника.

До завдання 6 на с.25

Стислий варіант тексту

Форми власності  визначаються за типом власника.  Існують дві  основні
форми власності, які мають різновиди.

Приватна  власність –  індивідуальна  (сімейна),  пайова,  акціонерна,
громадських організацій.

Державна власність – загальнодержавна, колективна, комунальна.
Приватна власність – це закріплення контролю над об'єктами власності

за  окремими  людьми  й  групами.  Приватна  власність  є  основою
підприємництва. 

Державна власність – це закріплення права контролю над власністю за
державою.  Це  державні  підприємства,  дороги,  значна  частина  землі,
національний банк, військові заводи й т.д.

Комунальна власність –  об'єкт  власності  належить  місцевим органам
влади (регіону, області, району, місту, селу, селищу). Найчастіше це об'єкти
соціальної сфери.

Колективна власність. Суб'єктом власності є трудові колективи.
Суб'єкт інтелектуальної власності – автор книг, винахідник, творець нових

технологій, інформаційних розробок, теле- та радіопрограм і т.д.
Власність  упорядковує  економічну  взаємодію,  створює  конкретну

зацікавленість  у  раціональному  та  дбайливому  використанні  ресурсів  і
життєвих благ.

Держава контролює використання власності.
Існують самообмеження прав власника. 

Урок 7

До завдання 7 на с.26

1.                   люди → розділили 
                                     │     │     │
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у суспільстві, виробництві │     │
         │                      між собою │ 
  сучасному                            виконання
                                                       │
                                                    робіт
                                                     │  │
                                     необхідних   економічних

2. розділивши працю 
                    │
суспільство → організовує 
                               │
                           обмін 
                           │    │
           регулярний   товарами та послугами│

3. поділ – це виокремлення та закріплення 
       │                                         │     │     │
    праці                                стійке    │     │
                          за людьми або групами │
                                │                   │          │ 
                      окремими           їхніми    видів 
                                                                │  │
                                                        різних   діяльності
                                                                             │
                                                                       трудової

4. форми → можуть виникати
        │                             │
натуралізації      при виробництві
        │                             │
господарств              товарному

5. обмін → здійснюється 
                             │
                   у двох формах
                             │
        натуральній та грошовій

До завдання 4 на с.28

Питальний план до тексту
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1.  Що  розділили  між  собою  люди  у  сучасному  суспільстві,
виробництві?

2. Що таке поділ праці? 
3 Які є рівні поділу праці?
4. Які є фактори поділу праці?
5. Що таке товарне виробництво? 
6. Що називається товаром?
7. Яку роль виконує обмін в умовах товарного виробництва?
8. У яких формах здійснюється обмін?
9. Що таке натуральний (бартерний) обмін?
10. Що таке грошовий обмін?
11. У якій ролі виступають гроші в обмінних операціях?

До завдання 6 на с.28

Стислий варіант тексту

У  сучасному  суспільстві  люди  розділили  виконання  необхідних
економічних робіт. 

Поділ  праці –  це  закріплення  за  окремими  людьми  різних  видів
трудової діяльності.

Рівні  поділу  праці:  на  підприємстві,  між  підприємствами,  між
регіонами, між країнами.

Фактори  поділу  праці:  індивідуальна  здатність  людей,  природно-
кліматичні  умови,  традиції,  практика,  що  склалася,  досвід.  Виробники
здійснюють  товарне  виробництво –  форму  економічної  діяльності,  коли
виробничий продукт призначений для обміну. 

Натуральне господарство – це форма економічної діяльності, за якої
продукти  праці  призначаються  для  задоволення  внутрішньогосподарських
потреб. 

Обмін в умовах товарного виробництва виступає як умова існування
поділу  праці,  дає  можливість  партнерам  одержувати  необхідні  для
виробництва  або  споживання  товари,  установлює  порядок  взаємодії
виробників  або  споживачів,  виявляє  цінність  вироблених  ними  продуктів,
їхню відповідність запитам споживачів.

Обмін  здійснюється  у  двох  формах:  натуральній  та  грошовій.
Натуральний (бартерний) обмін – це така форма обміну, за якої один товар
безпосередньо обмінюється на іншій.

Грошовий  обмін –  це  така  форма  обміну,  за  якої  люди  спочатку
обмінюють товар на гроші, а потім за гроші одержують інший товар.

Урок 8
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До завдання 7 на с.30

1.                   Гроші →  це засіб 
                                       │    │ 
               загальновизнаний │
                             │              │
в економічних відносинах   обміну

2. багато предметів і матеріалів → використовувалися 
                            │                                      │
                         різних                             у ролі
                                                                     │
                                                                 грошей

3. китайці → користувалися 
                     │            │
           кубиками   вже у 2100 р. до н.е.
                     │
              золотими

4. лідійці → чеканили 
                       │
                  монети 
                   │     │
  найдревніші   VII ст. до н.е.

5. Китай → батьківщина 
                        │
                   грошей 
                        │
                 паперових

6.               зараз 
                 │
      гроші → це засіб 
         │              │   │
паперові  законний  платежу

7.          гроші → з'явилися 
            │                │
електронні   у другій половині ХХ ст.

До завдання 4 на с.31

83



Питальний план до тексту

1. Що таке гроші?
2. Що використовувалось у ролі грошей?
3. Які гроші були спочатку?
4. Які гроші з'явилися потім?
5. Які гроші починають поширюватися у ХVII – ХVIII ст.?
6. Чим забезпечуються грошові знаки держави?
7. Які гроші з'явилися у другій половині ХХ ст.?
8. Які функції виконують гроші? 

До завдання 6 на с.31

Стислий варіант тексту

Гроші – це загальновизнаний засіб обміну.
У ролі грошей використовувалися різні предмети та матеріали.
Спочатку були  товарні гроші,  коли в ролі грошей виступали товари.

Потім з'явилися гроші з дорогоцінних металів. У ХVII – ХVIII ст. починають
поширюватися нові  гроші  – паперові.  Зараз  паперові  гроші – це законний
засіб  платежу.  Гарантією  законності  паперових  грошей  виступає  держава
через систему банків.

Грошові  знаки  держави  забезпечуються  золотим  запасом,  їм
гарантований  обмін  у  банках.  Така  грошова  система називається
золотостандартною.  Поряд з наявними паперовими грішми та монетами в
сучасній  економіці  широко  використовуються  цінні  папери,  оплата  та
розрахунки  по  банківських  рахунках.  У  другій  половині  ХХ ст.  з'явилися
електронні  гроші.  За  допомогою  електронних  карток  власники  можуть
здійснювати покупки.

Гроші як загальний еквівалент виконують такі функції:
- засобу обігу, засобу платежу; 
- міри вартості;
- засобу накопичування; 
- світових грошей. 

До завдання 3 на с.33

1 – А, 2 – Б, 3 – Б, 4 – Б, 5 – Б, 6 – А, 7 – В.

До завдання 3 на с.35
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1 – В, 2 – А, 3 – В, 4 – А, 5 – В, 6 – Б.

Урок 9

До завдання 7 на с.37

1. при обміні одних товарів на інші 
                     │
            люди → задовольняють 
                               │            │
                  найповніше   потреби

                                               │     │
                                       свої   різноманітні 

2. у процесі виникнення ринку
                           │
                обмін → виступає 
                   │              │
      результатами    ланкою 
                 │                 │
              праці        важливою

3. економіка → виникла завдяки
      │                                 │
ринкова                       процесу 
                                          │
                                     обміну 
                                          │
                                 продуктами 
                                          │
                                      праці

4. в умовах обмеженості ресурсів і поділу праці
                                       │
                             люди → одержують 

                                        │          │
                             максимум    саме таким шляхом
                                     │
                                   благ 
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                                     │
                             споживчих

5. умови → повинні бути створені 
        │                                     │
     певні                   для функціонування 

                                                          │           │
                                           ефективного     ринку
До завдання 4 на с.39

Питальний план до тексту

1. За  якої  умови  люди  найповніше  задовольняють  свої  різноманітні
потреби?

2. Завдяки чому виникла ринкова економіка?
3. Що таке ринок?
4. Що  потрібно  створити  для  ефективного  функціонування  (роботи)

ринку?
5. Які функції виконує ринок?

До завдання 6 на с.39

Стислий варіант тексту

При обміні одних товарів на інші люди найповніше задовольняють свої
різноманітні потреби. 

Ринкова економіка виникла завдяки процесу обміну продуктами праці.
Саме таким шляхом люди одержують максимум споживчих благ  в  умовах
обмеженості ресурсів і поділу праці.

Ринок –  це  насамперед загальнолюдське,  загальноекономічне  явище,
що виникло у давню давнину. Ринок – це система економічних відносин, що
виникають на основі стійкої взаємодії товарного та грошового обігу.

Для ефективного функціонування (роботи) ринку повинні бути створені
певні умови:

– максимальна свобода господарської діяльності;
– достатня місткість ринку (платоспроможний попит);
– вільний обмін товарами та послугами;
– необмежена кількість конкурентів;
– вільне ціноутворення;
– відмова держави від прямої участі у господарській діяльності;
– відкритість економіки;
– розвинена кредитно-грошова система;
– диктат споживача.
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Ринок як економічний простір, у межах якого здійснюється рух товарів,
виконує певні функції:

– регулюючу – регулює виробництво товарів і послуг;
– контролюючу –  визначає  суспільну  необхідність  у  виробленому

продукті та значимість витраченої на його виготовлення праці;
–  розподільну –  установлює  необхідні  пропорції,  що  забезпечує

збалансованість економіки;
– стимулюючу –  спонукає  знижувати  індивідуальні  витрати  праці,

використовуючи нову техніку;
– інформаційну – інформує про стан справ у господарському житті.

Урок 10

До завдання 7 на с.41

1.                біржі → бувають й поділяються
                                    │                  │
універсальні і спеціалізовані   на товарні, фондові, валютні та праці

2. біржі → не торгують 
   │                    │
товарні   товарами та технікою

                           │                  │
      швидкопсувними   складною побутовою

3. ринок → доповнює та взаємодіє 
    │               │                   │
паперів     систему          з нею 
    │               │
цінних      кредиту 

                           │
                  банківського

4. біржі → здійснюють 
   │                 │
праці            набір 

                                   │ │ │
                         масовий │ │
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                        працівників │
                            для підприємств і структур
                                                       │
                                                 сучасних

До завдання 4 на с.42

Називний план до тексту

1. Поняття інфраструктури ринку.
2. Визначення біржі.
3. Головні завдання товарної біржі.
4. Міжнародні товарні біржі.
5. Поняття фондової біржі.
6. Основні функції фондової біржі.
7. Визначення валютної біржі.
8. Функції біржі праці.

До завдання 6 на с.42

Стислий варіант тексту

Інфраструктура  ринку  –  це  сукупність  пов'язаних  між  собою
підприємств і організацій, які діють у межах особливих ринків і виконують
певні  функції  з  забезпечення  нормального  функціонування  усіх  суб'єктів
ринку. 

Біржа – ринок оптової торгівлі. Залежно від об'єктів купівлі-продажу
біржі  бувають  універсальні  і  спеціалізовані  й  поділяються  на  товарні,
фондові, валютні та біржі праці.

Головними завданнями товарної біржі є:
– визначення перспективних цін на товари;
– узгодження планового й фактичного попиту та пропозиції;
– страхування від коливання цін.
Існують міжнародні товарні біржі, які об'єднують роботу національних

бірж за напрямками.
Фондова біржа – це частина фінансового ринку, на якій здійснюється

торгівля цінними паперами. Основними функціями фондової біржі є:
– залучення інвестицій в економіку;
– перерозподіл прав власності в акціонерних товариствах;
– інформування про стан національної економіки.
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Валютна  біржа –  це  організаційно  оформлений,  регулярно  діючий
ринок іноземної валюти. 

Біржі  праці здійснюють  масовий  набір  працівників,  індивідуальний
підбір  працівників,  підготовку  й  перепідготовку,  виплату  допомоги  з
безробіття, аналіз і прогнозування стану ринку праці.

Урок 11

До завдання 10 на с.44

1. під факторами → розуміють види
             │                                  │
   виробництва                    ресурсів
                                                  │
                                         Економічних

2. три фактори ------------------→ відомі
       │         │                          │     │
класичних виробництва  широко  в науці 
                                                              │
                                                       економічній

3. земля, труд та капітал → фактори 
                                                 │
                                         виробництва.

До завдання на с.47

Називний план до тексту

1. Поняття факторів виробництва.
2. Відмінності між факторами виробництва та виробничими ресурсами.
3. Три класичних фактори виробництва.
4. Земля як фактор виробництва.
5. Труд як фактор виробництва.
6. Капітал як фактор виробництва.
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До завдання 7 на с.47

Стислий варіант тексту
Економічні ресурси, залучені до виробничого процесу, перетворюються

з джерела на учасника виробництва.  Під фактором виробництва розуміють
види  економічних  ресурсів,  що  використовуються  у  виробництві,
становляться його учасниками, впливають на кількість та якість економічного
продукту.

Між факторами виробництва та виробничими ресурсами існують певні
відмінності.  Ресурс  –  це  те,  що  можна  використовувати,  призначене  для
використання, а фактори – те, що впливає на виробництво, застосовується у
виробничих процесах.

Три класичних фактори виробництва: земля, труд, капітал.
Земля  розуміється  в  широкому  сенсі  як  сукупність  всіх  природних

ресурсів планети Земля, що залучаються до процесу виробництва.  Це орні
землі,  інші  сільськогосподарські  угіддя,  земельні  ділянки  під  об’єкти
виробничого  призначення,  корисні  копалини,  водні  ресурси,  повітряний
басейн, рослинний та тваринний світ природи.

Труд як фактор виробництва – це задіяна у виробництві робоча сила.
Труд –  виробничий  фактор  –  зазвичай  вимірюється  кількістю  робітників,
зайнятих у виробництві, або кількістю робочого часу, що витрачається цими
робітниками.

Під  капіталом як  фактором виробництва розуміють  створені  людьми
засоби виробництва для отримання економічного продукту. Це насамперед
виробничі споруди, будівлі, обладнання. До капіталу відносять і виробничу
інфраструктуру.

Урок 12

До завдання 9 на с.49

1. засоби → існують у формах
        │                              │
грошові             найрізноманітніших
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2. папери → вирізняються 
        │                      │
     цінні        серед документів
                                      │
                                грошових
3.→ розрізняють цінні папери.

                                             │
                               товарні та грошові

До завдання 2 на с.50

Питальний план до тексту

1. У яких формах існують грошові засоби?
2. Що вирізняється серед грошових документів?
3. Що мають на увазі, коли говорять “цінний папір”? 
4. У чому полягає принципова відмінність цінних паперів від готівки і

безготівкових грошей? 
5. Що таке цінні папери? 
6. Що дозволяє упровадження різного роду цінних паперів у фінансову

систему 
7. Які є види і форми грошових цінних паперів?

До завдання 7 на с.51

Стислий варіант тексту

Грошові засоби існують у найрізноманітніших формах. Окрім готівки і
безготівкових грошей, широко використовуються вторинні грошові засоби у
вигляді грошових документів.

Серед  грошових  документів  вирізняються  цінні  папери.  Розрізняють
товарні та грошові цінні папери. Товарні застосовуються у вигляді накладних,
товарних  чеків,  вони    визначають  належність  товару,  регулюють  його
збереження та рух.

Відмінність цінних паперів від готівки і безготівкових грошей полягає у
тому, що вони не можуть використовуватися в якості засобу платежу та обігу. 
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Цінні  папери  –  це  зобов’язання  того,  хто  їх  випустив,  видав,  по
відношенню до того, хто їх придбав, став їхнім власником. 

Упровадження  різного  роду  цінних  паперів  у  фінансову  систему
дозволяє  збільшувати  фінансові  ресурси,  підвищувати  їхню  мобільність,
гнучкість, розширювати коло грошових операцій.

Відомо багато видів і форм грошових цінних паперів: акції, облігації,
векселі, чеки, ваучери, сертифікати, ощадні бони – основні, а також похідні:
опціони,  ф’ючерсні  контракти.  З  грошових  документів  власне  цінними
паперами визнаються лише такі, що можуть бути об’єктом купівлі-продажу і
приносити разовий або регулярний прибуток.

Урок 13

До завдання 9 на с.53

1. папери → характеризуються 
                  │                      │
               цінні          низкою ознак

2. папери → діляться на термінові і безтермінові
       │    
    цінні

3.в умовах ринкової економіки 
             │
папери → продаються і купуються 

         │                              │
      цінні                     на ринках
                                          │
                                цінних паперів

4.за радянських часів 
             │
папери → знаходили застосування.

        │                                       │
     цінні                            надто обмежене
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5. якщо акціонерна компанія працює достатньо прибутково
                  │
дивіденди → можуть складати 10-15%.

                      │                                                 │
                    річні                                         від ціни 

                       │  │
         номінальної  акції

До завдання 3 на с.55

Називний план до тексту

1. Ознаки цінних паперів.
2. Вартість цінних паперів.
3. Термінові та безтермінові цінні папери. 
4. Іменні, пред’явницькі й ордерні цінні папери.
5. Цінні папери за радянських часів.
6. Акції.

До завдання 7 на с.55

Стислий варіант тексту

Цінні папери характеризуються низкою ознак. Той, хто випускає цінний
папір,  іменується  його  емінентом,  а  саме  випуск  паперів  за  аналогією  з
випуском грошей іменують емісією. Якщо емісію цінних паперів здійснюють
державні органи, то такі папери називають державними цінними паперами.

Вартість,  позначена  на  цінному  папері,  називається  номінальною
ціною. Ціни, за якими папери продаються на ринках, називаються реальними,
або  ринковими.  За  номінальною  вартістю  цінні  папери  продаються  на
первинних ринках емінентами паперів. У процесі перепродажів на вторинних
ринках формуються ринкові ціни.

Цінні папери діляться на термінові і безтермінові.
В  іменних  цінних  паперах  зафіксовано,  хто  є  їхнім  власником,

розпорядником. Пред’явницький цінний папір може бути використаний будь-
якою  особою,  яка  його  пред’являє.  Середнє  положення  між  ними  займає
ордерний  цінний  папір,  в  якому  власник  може  зробити  запис  про  його
передачу іншій особі. В умовах ринкової економіки цінні папери продаються і
купуються на ринках цінних паперів.

За  радянських  часів  цінні  папери  знаходили  надто  обмежене
застосування. З проникненням в українську економіку ринкових відносин у
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ній почав розвиватися ринок різноманітних цінних паперів, включаючи акції,
облігації, ваучери, векселі, ощадні сертифікати.

Акція – це цінний папір, що випускається акціонерним товариством без
установленого терміну  обігу  Річні  дивіденди  можуть  складати  10-15% від
номінальної ціни акції.

В умовах інфляції цей відсоток може бути набагато більше. 

Урок 14

До завдання 10 на с.57

1. акціонування → розповсюджене 
                                           │               │
                                  широко       в країнах 
                                                             │
                                                    з економікою 

                                                │         │
                                            розвинутою   ринковою

2. особи -----------------→ мають право 
              │   │                                         │
   будь-які   фізичні та юридичні     купувати 
                                                                │
                                                          облігації 

3. банки → виступають у ролі 
       │                                  │

         комерційні                     дилерів

4. банки → опікуються 
                  │                   │
       комерційні       продажем
                                        │
                                 облігацій

До завдання 2 на с.59

Називний план до тексту
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1. Види акцій.
2. Права акціонера – власника простих акцій.
3. Гарантії акціонеру – власнику привілейованих акцій.
4. Географія розповсюдження акціонування. 
5. Визначення облігації.
6. Боргове зобов’язання по облігації.
7. Функції облігацій.
8. Право на купівлю облігацій.
9. Способи виплати прибутку по облігаціях.
10. Розповсюдження, продаж облігацій.

Урок 15

До завдання 10 на с.62

1. вексель → це розписка
                                          │
                                 в отриманні 
                                          │
                                     грошей 

2. банки → можуть брати участь 
                                           │
                                       у обігу 
                                           │

                                       вексельному

3. банки → мають право 
                              │
                       випускати 
                        │          │
                папери     у вигляді

                                    │                │
                                 цінні    сертифікатів
                                                       │
                                                 ощадних 

До завдання 2 на с.63
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Називний план до тексту

1. Визначення векселя.
2. Простий вексель.
3. Переказний вексель. 
4. Ощадний сертифікат.
5. Умови формування стабільного ринку цінних паперів.
6. Наслідки дефолту.
7. Шляхи уникнення повного дефолту.

Урок 16

До завдання 10 на с.67

1. частина → належить. 
    │      │                │

визначальна засобів   акціонерам
                        │
             Виробництва 

2.                форма → домінує 
                   │    │                │
       державна  власності   в економіці 

                              │                      │
                                на засоби       централізованій
                                         │
                                виробництва 

3.                   у ринковій економіці 
                                               │
        самі фірми, підприємці → планують виробництво 

До завдання 2 на с.68

Називний план до тексту

1. Два основні види економік.
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2. Домінуюча форма власності у централізованій економіці.
3. Форми власності у ринковій економіці.
4. Характерні особливості економіки ринкового типу.
5. Особливості економіки централізованого типу.
6.  Планування  виробництва  й  управління  виробництвом  у  ринковій
економіці.
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