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Тема: Економіка домогосподарства. 
 
Мета уроку: створити умови для розвитку громадянської компетентності учнів; 
розвитку інтересу до вивчення громадянської освіти, логічного мислення, правової 
грамотної мови, самоконтролю; виховання ключових громадянської компетентності.    

Матеріали уроку 
1. Дайте відповіді на запитання:  
1. Чи повинна держава втручатися в ринкову економіку? 
2. Які регулювальні функції виконує держава у ринковій економіці? 
3. Чи зменшився ступінь втручання держави в економіку під час переходу від 
адміністративно-командної до ринкової? У чому це виявилось? 
 
 Економічні функції домогосподарства. 

Домогосподарство можна визначити як економічну одиницю, що складається з 
однієї або більше осіб, постачає економіку ресурсами і використовує отримані кошти 
для купівлі товарів і послуг, які задовольняють 
матеріальні потреби людини. 
 Домогосподарство, як одна з первинних економічних одиниць ринкової системи, 
виконує низку важливих функцій: 
● домогосподарства — забезпечити максимальну кількість благ у межах своїх доходів; 
● підприємства — максимізувати прибутки, збільшити масштаби виробництва. 
Взаємовідносини між домогосподарствами і фірмами утворюють мале (просте) 
економічне коло і відбуваються на засадах 
ринкової економіки: y приватна власність; 
● свобода вибору; y особлива зацікавленість; 
● конкуренція; 
● ціна. 

Ринковий механізм не може забезпечити виробництво суспільних благ (послуги 
освіти, медицини, культури, охорони порядку, кордону), оскільки вони є 
неподільними і від їх користування не можна усунути тих, хто за них не платить. Ці 
функції бере на себе держава. Для того щоб держава могла їх виконувати, учасники 
домогосподарств сплачують податки, які становлять доходи держави. 
 
 Взаємовідносини домогосподарств з іншими суб’єктами економічного 
кругообігу. 

Домашнє господарство — це певною мірою первинна економічна ланка 
суспільства, бо тут має місце виробничий процес. Він здійснюється всіма членами 
сім’ї і тими, хто належить до цієї одиниці не за ознакою 58 родинних зв’язків. Цей 
процес спрямований виключно на потреби домашнього господарства. Це 
приготування їжі, ремонт особистих речей, будівництво житла. 

Проте його роль в економічній системі суспільства пов’язана головним чином: 
1) з власністю домашніх господарств на ресурси; 
2) їхнім місцем у формуванні сукупного попиту; 



3) їхньою роллю в забезпеченні безперервності відтворювального процесу в 
суспільстві. 

У політико-економічному аспекті кожне домогосподарство є автономною 
самодостатньою економічною ланкою (суб’єктом), що має власний бюджет доходів і 
витрат. Воно (домогосподарство) розраховує  лише на власні ресурси і забезпечує 
потреби сім’ї всім необхідним для нормальної її життєдіяльності та відтворення. Крім 
того, домогосподарства сплачують державі податки. Формування доходів сім’ї, їх 
використання, узгодження доходів та витрат і утворюють бюджет сім’ї. 
 
  Домашнє завдання: напишіть конспект лекції, вивчіть матеріал. 
Будьте готові відповісти на питання: 
 
1. Надайте визначення поняття домашнє господарство? 
2. Які економічні функції виконує домашнє господарство? 
3. З якими суб’єктами взаємодіє домашнє господарство? 
4. З яких частин формується сімейний бюджет? 
5. Яка мета домашнього господарства як споживача? 
 
Виконані завдання надсилати: Карнах Е.В.- emiliya.karnakh@gmail.com (або 
0635606499 Телеграм) 
 
У темі листа вказувати Ваше ПІБ, № групи, назву предмета, номер уроку. 
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