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Тема 1. Політична економія як фундаментальна суспільна наука 

 

1. Політична економія та її предмет. 

2. Етапи розвитку політичної економії. 

  

1. Політична економія та її предмет 

 

 Всі науки можна поділити на дві групи: природничі (науки про закони 

та закономірності природи: біологія, хімія) та суспільні (науки про закони й 

закономірності розвитку суспільства (історія, література, політекономія).  

 Політична економія – наука про суспільство. Це означає, що загальним 

об’єктом її вивчення є суспільство. 

 Суспільних наук багато. Політекономія – одна з економічних наук, бо 

вчить, що основою розвитку суспільного життя є економіка. 

 Економічні науки поділяють на теоретичні та прикладні. 

 Теоретичні – це науки, які вивчають закони та суттєві зв’язки в реальній 

економічній діяльності (політична економія, макроекономіка, 

мікроекономіка). 

 Прикладні – це науки, які вивчають прояви загальних економічних 

законів і закономірностей, виявлених і сформульованих теорією в конкретних 

галузях і сферах господарювання (галузеві економічні науки: економіка 

сільського господарства, економіка промисловості; функціональні: економіка 

праці, фінанси, статистика; стикові економічні науки: менеджмент, 

маркетинг). 

 Поняття «економіка» складається з двох грецьких слів: оікоs – дім, 

господарство і nomos – вчення, закон, правило.  

 У дослівному перекладі це означає «мистецтво ведення домашнього 

господарства», або «управління домашнім господарством». Один із 

найпопулярніших древньогрецьких мислителів філософ Ксенофонт (близько 

430-355 рр. до н.е. – учень Сократа) у трактаті «ойкономія» (Про домашнє 

господарство) зазначав, що «Ойкономія є назва науки… за допомогою якої 

люди можуть збагачувати господарство, а господарство… є все без винятку 

майно…». Тобто ойкономія це наука про організацію та збагачення 

рабовласницького господарства.  

 Аристотель (384-322 рр. до н.е.) у книзі «Політика» визначив термін 

«економіка» двояко: бережливість і управління господарством і вперше 

пов’язав економіку з виробництвом, розглядаючи її як господарську 

діляьність. Тобто, у початковому значенні економіка – це наука про 

раціональну організацію та управління домашнім, насамперед 

рабовласницьким, господарством.  

 З розвитком товарно-ринкових відносин виникає потреба в новому 

тлумаченні поняття «економіка». Саме в цей час і з'являється термін 

«політична економія», який уперше вжив французький учений Антуан 

Монкретьєн у «Трактаті політичної економії», що побачив світ у 1615 р. 
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 Назва політична економія походить від грецьких слів politicos, що 

означає державний, суспільний, і oikonomia – управління домашнім 

господарством. Майже три століття економічна теорія фігурувала як 

«політична економія».  

 Таким чином, на етапі зародження економічної науки її предмет 

визначався насамперед у контексті організації й раціонального ведення 

господарства, управління ним на рівні економічно самостійних виробничих 

одиниць, а пізніше – всієї країни (національної економіки).  

 На сьогодні існують десятки визначень предмета політекономії. 

 Наведемо найбільш типові:  

 • політекономія – це наука про багатство;  

 • політекономія вивчає господарську діяльність людей;  

 • політекономія – це вчення про народне господарство або національну 

економіку;  

 • політекономія – це наука про нестаток, або про те, як суспільство має 

використовувати свої обмежені ресурси;  

 • предметом політекономії є економічні (виробничі) відносини між 

людьми і соціальними групами, що складаються у виробництві, обміні, 

розподілі і споживанні благ;  

 • політекономія вивчає закони функціонування та розвитку економічних 

систем. 

 Політична економія – наука, яка вивчає виробничі відносини між 

людьми в процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання різноманітних 

товарів та послуг. 

 Предмет будь-якої науки – це сфера, явища або процеси, що вона вивчає. 

Економічна наука – має свій предмет дослідження. 

 Предмет вивчення політекономії – суспільне виробництво як цілісний 

організаційно-соціально-економічний комплекс. 

 Політекономія вивчає не все виробництво, а лише соціальну економічну 

суть виробництва, тобто ті виробничі відносини, які виникають між людьми в 

процесі функціонування суспільного виробництва.  

  

2. Етапи розвитку політичної економії 

 

Існує 4 етапи розвитку політичної економії: 

 І етап – меркантилізм (XV – XVІІ ст.); 

 ІІ етап – класична політекономія (XVІІ – ХІХ ст.); 

 ІІІ етап – прагматична політекономія (ХІХ – ХХ ст.) та марксистська 

політекономія (ХІХ – ХХ ст.); 

 ІV етап – сучасна політекономія. 

 Меркантилізм (від італійського мерканте – торговець, купець) – 

перший етап розвитку політичної економії. Представники – англійські 

економісти У. Стаффорд і Томас Мен, італієць Г. Скаруффі, француз 

А. Монкретьєн та росіянин Іван Посошков. 
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 Меркантилісти першими широко і досить тривалий час вивчали 

проблеми міжнародної торгівлі. Батьківщиною меркантилізму вважають 

Англію, тому спочатку познайомимося з тим, як сучасна англійська наука 

трактує це вчення. 

В «Oxford Paperback Encyclopedia» (1998 р., с. 891) у статті 

"Mercantilism" це поняття пояснюється так: «Економічне вірування (belief) 

XVII ст., що обґрунтовувало повну експлуатацію природних ресурсів для 

сприяння (to promote) експорту й обмеження імпорту.  

Меркантилісти вірили, що володіння золотом (gold) або сріблом (bullion) 

було вкрай важливим (all-important), і країни без джерела дорогоцінного 

металу (withouta source of precious metal) повинні були одержувати його за 

допомогою торгівлі (must obtain it by commerce). Багатство націй розглядалося 

як таке, що залежить здебільшого від торговельного балансу. Торгівлю 

контролювали компанії, яким надавалася урядова підтримка; накладалися 

мита і велися торговельні війни, подібні англо-нідерландським.  

Меркантилізм тісно пов'язаний з результатами Великих географічних 

відкриттів, що зумовили первісне нагромадження капіталу. 

Поняття «первісне нагромадження капіталу» вперше застосував А. Сміт.  

 Первісне нагромадження капіталу – це історичний процес масового 

примусового відокремлення безпосередніх виробників, переважно селян, від 

засобів виробництва (землі, знарядь виробництва тощо) і зосередження цих 

засобів у руках капіталістів. 

Меркантилізм ніколи не був стрункою теорією, в якої були б свої вчителі 

та учні. У реальній дійсності меркантилізм був сукупністю точок зору 

широкого загалу фахівців, які часто не знали про існування один одного. 

Концепцію меркантилізму створювали не професійні вчені, а діючі практики 

– купці, промисловці, банкіри, працівники зовнішньоторговельних компаній. 

Англійський учений Вільям Стаффорд (1554-1612) у 1581 р. написав 

памфлет під назвою «Побіжне обговорення англійської політики». Працю 

було опубліковано у віршованій формі без зазначення автора, тому спочатку 

громадськість вважала автором В. Шекспіра.  

На думку В. Стаффорда, запровадження владою нової менш вагомої 

монети, але із зазначенням на ній номіналу попередньої, призводить до 

відпливу за кордон вагомішої монети такого самого номіналу. Недоцільно 

дозволяти вивіз сировини, бо ввезені товари, виготовлені з неї, містять 

вартість сировини, а також іноземне і вітчизняне мита. Держава має діяти не 

заборонами, а запровадженням податків і мита. 

Французький учений А. де Монкретьєн (бл. 1575-1621) у «Трактаті про 

політичну економію» (1615 р.) також висловлювався за контроль держави над 

промисловістю та проти свободи торгівлі. Він розглядав гроші як товар, але 

йому не вдалося пояснити, чому товар стає грошима. 

До видатних меркантилістів належить і Ж. Кольбер (1619-1683). Він був 

міністром фінансів Франції впродовж 1665-1683 років за часів правління 

короля Луї XIV. Ж. Кольбер навів порядок у фінансах держави, сприяв 
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піднесенню її промисловості та торгівлі, створив один з наймогутніших флотів 

серед європейських країн. 

Англійський філософ Дж. Локк (1632-1704) вважав, що багатство слід 

розглядати не абсолютно, а відносно, тобто не просто як велику кількість 

золота та срібла, а як більшу порівняно з іншими країнами. 

Ричард Контильйон, як і Дж. Локк, дотримувався думки про те, що 

держава, в якій в обігу перебуває більше грошей, ніж у сусідніх країнах, має 

над ними переваги. 

Класика меркантилізму англійця Т. Мана (1571-1641) називають 

стратегом міжнародної торгівлі. Вчений залишив по собі дві невеликі за 

обсягом праці, але саме їх можна вважати основними працями з 

меркантилізму.  

Як вірний меркантиліст, Т. Ман ототожнював багатство з грошима у 

вигляді золота та срібла. На його думку, країна мала збагачуватися за 

допомогою торгівлі, забезпечуючи переважання експорту товарів над їх 

імпортом. Т. Ман порівнював гроші з насінням, яке землероб, кидаючи у 

землю, нібито марно витрачає, але згодом отримує від нього врожай. Учений 

розглядав розвиток виробництва лише як засіб розширення торгівлі. 

Точна кількість авторів-меркантилістів людству невідома. Один з 

англійських істориків початку ХХ ст. підрахував, що до 1764 р. лише в Англії 

було опубліковано 2377 праць з питань меркантилізму. 

Визначальний принцип меркантилізму зрозумілий і простий: купити, 

щоб продати дорожче. Інакше кажучи, спекуляція. Різниця між вартістю 

придбаного і проданого є прибутком. Продати за кордон більше, ніж купується 

там, — кредо меркантилізму. 

Меркантилізм поділяють на ранній і пізній. 

Ранній меркантилізм виник ще до епохи Великих географічних 

відкриттів і був актуальним до середини XVI ст. Тоді торговельні зв'язки між 

країнами мали епізодичний характер. З метою досягнення позитивного сальдо 

(сальдо торговельного балансу — різниця між вартістю експорту та імпорту) 

у зовнішній торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне такі дії: 

•  встановлювати максимально високі ціни на експортовані товари; 

•  якомога більше обмежувати імпорт товарів; 

•  не допускати вивозу з країни золота і срібла. 

Пізній меркантилізм охоплює другу половину XVI — першу половину 

XVII ст. Його відлуння зустрічалися й у XVIII ст. Пізні меркантилісти 

протиставили теорії грошового балансу ранніх меркантилістів теорію 

торговельного балансу. 

З метою досягнення активного торговельного балансу пізні мер-

кантилісти рекомендували: 

•  захоплювати зовнішні ринки завдяки дешевим товарам; 

•  перепродувати товари одних країн в інших; 

•  допускати обмежений імпорт товарів (окрім предметів розкоші); 

• вивозити золото та срібло для здійснення вигідних торговельних 

операцій. 
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Ранні меркантилісти вирішальною функцією грошей вважали функцію 

нагромадження, а згодом — функцію засобу обігу.  

Пізні меркантилісти дотримувалися думки, що цінність грошей 

перебуває у зворотній залежності від їх кількості, а рівень цін на товари прямо 

пропорційний кількості грошей. 

Пізній меркантилізм вбачав джерела збагачення держав не у простому 

нагромадженні золота і срібла, а в розвитку зовнішньої торгівлі та в її 

активному торговельному балансі.  

Розмову про меркантилізм завершимо цитуванням нотатки з "Большого 

энциклопедического словаря" (1998 р., с. 719): «Меркантилізм (від італ. 

mercante — торговець, купець) — перша школа політичної економії; 

економічна політика так званого первісного нагромадження капіталу, 

виражалася в активному втручанні держави у господарське життя в інтересах 

купецтва.  

Для раннього меркантилізму (остання третина XV — середина XVI ст., 

основні представники: В. Стаффорд (Англія), Г. Скаруффі (Італія)) характерна 

теорія грошового балансу, що обґрунтовувала політику, спрямовану на 

збільшення грошового багатства лише законодавчим шляхом.  

Основним елементом пізнього меркантилізму, що досяг розквіту у XVIІ 

ст., є система активного торговельного балансу. Основні представники 

пізнього меркантилізму: Т. Ман (Англія), А. Серра (Італія), А. Монкретьєн 

(Франція). Ними висувався принцип: купувати дешевше, продавати дорожче. 

Політика меркантилізму полягала в активному протекціонізмі, у підтримці 

експансії торговельного капіталу, сприянні розвитку вітчизняної 

промисловості, особливо мануфактурної". 

Ранні меркантилісти ототожнювали багатство з нагромадженням золота 

і срібла, пізні – під багатством розуміли надлишок продуктів, що обмінюються 

на зовнішньому ринку на гроші. Головна увага приділялася сфері обігу. 

 Класична політекономія. 

 Економічні положення меркантилістів (про золото й срібло як основну 

форму багатства, а зовнішню торгівлю як їх джерело, про необхідність готової 

торгівлі з метою заборони вивезення грошей з країни і залучення їх з інших 

країн, обмеження імпорту, про необхідність надання привілеїв торговельним 

компаніям та ін.) гальмували розвиток виробництва. 

На відміну від меркантилістів, класики політичної економії предметом 

дослідження обрали не сферу обігу, а виробництво.  

Класична політична економія виникла тоді, коли підприємницька 

діяльність вслід за сферою торгівлі, грошовим обігом набуває поширення у 

сфері виробництва в цілому. В промисловості інтенсивно розвиваються 

мануфактури, розширюються торгівля і кредит, з'являються нові джерела 

доходу, формується промисловий капітал, який все більше підпорядковує собі 

торговельний. 

Фізіократизм (грец. physis — природа, kratos — влада) - школа у 

Франції: Франсуа Кене, Анн Робер Жак Тюрю, Віктор Мірабо джерело 

багатства вбачали не в сфері обігу (торгівлі), а у виробництві. Але в той же час 
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обмежували виробництво лише землеробством та висували на перший план 

аграрну проблему. Промисловість вважали непродуктивною галуззю 

господарства. 

 Англійська школа: У. Петті, А. Смітт і Давід Рікардо. 

Уїльям Петті (1623-1687) - основоположник класичної школи політичної 

економії в Англії. Народився у м. Рамсі (Англія) в сім'ї ткача. Дістав освіту в 

Лейдені, Парижі та 3 роки навчався в Оксфордському університеті. У 27 років 

здобув ступінь доктора. Через 10 років став великим землевласником. У 1658 

р. Петті був обраний до парламенту, де висунув ідеї реформування податкової 

системи, організації статистичної служби, проекти поліпшення торгівлі. 

Перший серйозний економічний твір Петті – «Трактат про податки і 

збори» (1662 р.). Серед інших відомих творів можна назвати такі: «Політична 

анатомія Ірландії» (1672 р.), «Політична арифметика» (1576 р.), «Декілька слів 

з приводу грошей» (1682 р.). 

Петті – перший автор трудової теорії вартості, в основі якої лежить 

вчення про природну ціну (вартість). Розрізнював внутрішню вартість, яку і 

називав «природною ціною», і ринкову ціну. Вартість визначав витраченою 

працею, встановлюючи кількісну залежність величини вартості від 

продуктивності праці. 

Вважав, що утворення багатства відбувається у сфері матеріального 

виробництва саме завдяки праці. Широко відома фраза Петті: «Праця - батько 

й активний принцип багатства, а земля - його мати». Стверджував, що торгівля 

не є джерелом створення національного багатства. 

Виступав проти припливу дорогоцінних металів, оскільки бачив у ньому 

джерело зростання цін. 

Говорив про існування пропорції грошей для торгового обміну: 

надлишок грошей призводить до зростання цін, а їх нестача - до скорочення 

обсягів робіт, що виконуються, і низького рівня податкових платежів. 

Створив економічну статистику (політичну арифметику) і запропонував 

метод обчислення національного прибутку. 

 Головні наукові досягнення класиків: 

 - прагнення виявити глибинні закономірності в суспільному житті; 

 - постановка в центрі уваги процесу виробництва, причому будь-якого, 

а не лише землеробства; 

 - започаткування трудової теорії вартості; 

 - виявлення нетрудового характеру прибутку підприємців. 

Прагматична політекономія. Розвиток капіталізму породив внутрішні 

суперечності, в результаті чого виникли нові напрями. 

 Засновники прагматизму: англійський економіст Томас Роберт Мальтус, 

Джеймс Мілль, Жан Батіст Сей. 

 Представники прагматичної політекономії головну роль зосередили на 

питаннях використання обмежених факторів виробництва для одержання 

прибутку, економічного зростання і інтересах підприємців, прикрашали 

буржуазний лад, замовчували суперечності капіталістичного ладу. 
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 Марксистська (пролетарська) політекономія. Основи марксистської 

політекономії заклали ідеологи робітничого класу Карл Макрс (1818-1883 рр.) 

і Фрідріх Енгельс (1820-1895 рр.), які розкрили внутрішні суперечності 

капіталізму. Вони довели, що капіталізм так само закономірно, як він прийшов 

на зміну феодолізму, повинен поступитися місцем новому, більш 

прогресивному суспільному ладу – соціалізму. 

 

Тема 2. Основні напрями сучасної економічної теорії 

 

1. Основні напрями сучасної економічної теорії. 

 2. Економічні категорії та економічні закони. 

 3. Методи політичної економії. 

 

1. Основні напрями сучасної економічної теорії 

 

За своїм змістом сучасна економічна теорія світу, яка сформувалася 

наприкінці XIX - на початку XX ст., є надзвичайно різноманітною. Вона 

представлена багатьма напрямами, школами і течіями. Стрижнем кожної з них 

є трактування ролі та значення, співвідношення і взаємодії в сучасному 

господарстві ринку і держави.  

Відповідно до цього можна умовно згрупувати такі основні напрями 

сучасної економічної думки: 

1) неокласична економічна теорія (монетаризм, неолібералізм);  

2) кейнсіанство; 

3) інституціоналізм; 

4) неокласичний синтез; 

5) сучасна марксистська політична економія. 

Неокласичний напрям (гр. - neos - новий, пат. — classicus - зразковий) 

виник у протистоянні з марксизмом ще в 70-ті роки XIX століття.  

У західній економічній літературі отримала назви «суб’єктивна школа» 

та «новий класичний економікс». Виправдовуючи свою назву, нові класики 

виступали проти активного втручання держави в економіку. Новизна полягає 

у визначенні вартості товару не працею (як у класичній політекономії А. Сміта 

і К. Маркса), а суб’єктивно-психологічною оцінкою самої людини. Проте, не 

покладаючись повністю на всесилля ринку як регулятора економіки, ідеологи 

цього напряму визнають можливим державне втручання в економіку, але воно 

має бути гнучким і обережним. 

Основоположником неокласицизму став видатний англійський учений 

економіст, завідувач кафедри політичної економії Кембріджського 

університету, професор Альфред Маршалл, який узагальнив і систематизував 

«неокласичне відродження» вчених різних країн.  

Монетаризм (англ, money - гроші) – економічна теорія, згідно з якою 

визначальна роль в економічному розвитку належить регулюванню грошової 

маси в обігу, емісії грошей, встановленню зв’язків між зміною кількості 
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грошей і величиною валового національного продукту. Виник у середині 50-х 

років XX ст. у США, пропонує підтримувати темп приросту грошової маси на 

рівні 3-5% на рік. Його засновник - глава чиказької школи політичної економії 

Мілтон Фрідмен. 

Монетаризм – це економічна теорія, в якій гроші виступають головним 

фактором впливу на всі економічні процеси. Теорія з’явилася в середині ХХ 

століття. Послідовники монетаризму були противниками кейнсіанства і 

заперечували урядові міри щодо стимулювання попиту. За монетаризмом 

держава повинна контролювати грошовий обіг, але не втручатися в 

економічне регулювання. 

Монетаристи вважали, що політика уряду щодо податкової системи 

слабо впливає на розмір ВВП. Тому що головним фактором, що визначає 

економічне зростання, є гроші. Завдяки тому, що попит на гроші є стабільною 

величиною, він забезпечує сталий розвиток економіки. Велику частину 

грошової маси населення залишає у вкладах. Тому для уникнення дефіциту 

гроші повинні поступово випускатися і цим стимулювати економічне 

зростання. 

Неолібералізм (vp. neos - новий, лат. liberalism - вільний) – напрям в 

економічній теорії, що базується на неокласичній методології і захищає 

принципи саморегулювання економіки, вільної конкуренції та економічної 

свободи. Ринок розглядається як ефективна система, що якнайбільше сприяє 

економічному зростанню і забезпечує пріоритетне становище суб’єктів 

економічної діяльності. Роль держави неолібералізм обмежує організацією та 

охороною побудованої на класичних засадах економіки. Держава має 

забезпечувати умови для конкуренції і здійснювати контроль там, де 

конкуренції бракує. Функції держави щодо соціальної сфери неолібералізм 

розглядає у зв’язку зі способом перерозподілу суспільних доходів, що 

ставиться в залежність від успіхів економіки і сприяє її розвитку. 

Неолібералізм репрезентований багатьма школами, що з них відомішими 

є лондонська (Ф. Хайєк), чиказька (М. Фрідмен), фрейбурзька (В. Ойкен та 

Л. Ерхард), паризька (М. Алле). 

Неоліберали заперечують необхідність прямого державного втручання в 

економіку, визнаючи лише опосередковані форми державного регулювання 

економіки. На їхню думку, держава покликана забезпечити необхідні правові 

та економічні умови для ринкової конкуренції, а також соціальний захист 

населення. 

Кейнсіанство. Цей напрям одержав назву від прізвища всесвітньо 

відомого англійського економіста Джона Мейнарда Кейнса, головна праця 

якого «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» (1936) стала «Біблією» 

кейнсіанства. У ній викладені основи його теорії та програма державного 

регулювання економіки.  

Неокласики для аналізу економічних процесів застосовували 

мікроекономічний підхід, що базувався на розгляд діяльності окремої фірми, 

ефективне функціонування якої ототожнювалося з економічним 

благополуччям суспільства, у т. ч. з неможливістю масового безробіття. На 
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відміну від нього. Дж. Кейнс розробив макроекономічний підхід. 

За його макроекономічною концепцією, ринковий механізм не здатний 

самотужки забезпечити соціально-економічну стабільність суспільства, 

усувати кризи та безробіття. Без активного втручання держави в економіку 

капіталізм взагалі далі не може існувати. Тому Дж. Кейнс був проголошений 

«рятівником капіталізму», а його теорія - «кейнсіанською революцією у 

політичній економії».  

Інституціоналізм (лат. institutum - установа) виник наприкінці XIX - на 

початку XX століття. Заснований американськими вченими Т. Вебленом, Д. 

Коммонсом. У. Мітчеллом, англійським економістом А. Гобсоном та ін., які 

розглядали економіку як складну систему взаємодії не тільки економічних, а 

й політичних та соціально- психологічних факторів, що утворюють своєрідну 

культуру і визначають тип цивілізації Об’єктами їх досліджень є певні 

«інститути» (корпорації, профспілки, держава, сім’я _ також правові, 

психологічні та морально-етичні явища (звичаї, навички, інстинкте 

стереотипи мислення тощо). 

Вирішальними факторами розвитку капіталістичного суспільстві 

розглядаються техніка, науково-технічний прогрес, соціальні програми, а не 

ринок. 

Неокласичний синтез – узагальнююча економічна концепція, яка являє 

спробу поєднання раціональних теорій ціноутворення і розподілу доходів 

неокласиків (неоконсерватизму) та зростання національного доходу 

кейнсіанства. Практично обґрунтовується необхідність узгодження й 

одночасного використання як ринкового саморегулювання, так і державних 

регуляторів економіки. 

Сучасна марксистська політична економія.  

К. Маркс і сьогодні залишається одним з найвідоміших і найвидатніших 

економістів світу, поряд з яким можна поставити лише А. Сміта, Д. Рікардо і 

Д. Кейнса. Широковідомий спеціаліст з історії економічної науки професор 

Лондонського університету Марк Блауг прийшов до такого узагальнення: 

«Маркс підлягав переоцінці, переглядався, спростовувався, його ховали 

тисячократно, але він чинить опір кожного разу, коли його пробують відіслати 

в інтелектуальне минуле. Добре це чи погано, але його ідеї стали складовою 

частиною того світу уявлень, у межах якого ми всі мислимо». Ще наприкінці 

80-х років Самуельсон і Нордхаус (США) зазначали, що більш ніж мільярд 

людей, третина населення всього світу, живе в країнах, де «Капітал» К. Маркса 

є економічним «Євангелієм».  

 

2. Економічні категорії та економічні закони 

 

 Кожна наука (крім спільних понять) розробляє та використовує 

притаманний їй понятійний апарат.  

 Кожне поняття в узагальненому вигляді коротко відбиває сутність 

даного об’єкта, явища або процесу чи окремих їх елементів.  
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 Наприклад, поняття товар включає десятки тисяч найменувань 

різноманітних виробів. Загальною їх ознакою є те, що це продукти праці, які 

призначені для продажу (обміну).  

 Поняття політичної економії називаються категоріями (з грецької 

вказівка).  

 Економічні категорії – це логічні поняття, абстракції, теоретичні 

вираження реально існуючих економічних явищ і процесів.  

 Економічні категорії мають об’єктивний характер, оскільки відбивають 

реально існуючі, найбільш загальні й істотні ознаки предметів і явищ в процесі 

функціонування та розвитку економіки.  

 Суб’єктивні вони лише тому, що є результатом логічного мислення 

людини.  

 Економічні категорії не тільки об’єктивні, а й історичні, тобто 

характерні для певного етапу розвитку економіки. Наприклад, «ціна», 

«заробітна плата», «товар» тощо притаманні тільки ринковій економіці. Часто 

ті або інші категорії в різних економічних системах мають принципово інший 

зміст. Є й загальні категорії – «праця», «корисність», «виробничі ресурси», 

«економічні потреби», «економічні інтереси» тощо.  

 Віддаючи належне економічним категоріям, зауважимо, що головним 

завданням політичної економії є відкриття законів, притаманних 

функціонуванню та розвитку певної економічної системи.  

 Категорія - нижчий ступінь пізнання економічних явищ. 

 Закон - вищий ступінь, який дозволяє повного мірою розкрити суть 

явища. 

 Економічні закони поділяються на:  

 1. загальноекономічні – властиві всім типам господарювання, діють 

впродовж різних історичних періодів. Закон зростання продуктивності праці, 

відповідність характеру виробничих відносин рівню розвитку продуктивних 

сил, закон економії робочого часу. 

 2. специфічні – виражає сутність історично визначених виробничих 

відносин, які виникають на основі тих чи інших форм власності на засоби 

виробництва, характерних для конкретного суспільного ладу (наприклад, 

оброк, рабовласник). Основний економічний закон формації; за умови 

капіталізму: закон концентрації промислового капіталу. 

 3. особливі – що існують в окремих системах на окремих стадіях 

розвитку суспільних формацій. Закон тривалого виробництва, закон вартості, 

закон попиту і пропозиції. (наприклад, у системі товарно-грошових відносин - 

товар, гроші).  

 Політекономія виділяє два основних способи прояву економічних 

законів: 

 - стихійний – люди в своїй діяльності ігнорують вимоги економічних 

законів (діють всупереч інтересам людей); 

 - свідомий - люди вивчають вимоги економічних законів і відповідно до 

них будують господарську діяльність (служать на користь). 
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 Функції політекономії: пізнавальна, теоретична, практична, ідеологічна, 

методологічна. 

 

3. Методи політичної економії 
 

 Економічна теорія використовує дві групи методів:  

 1. Загальнонаукові:  

 – метод наукової абстракції, оснований на очищенні інформації від 

випадкового, неістотного, виділення і вивчення в ній стійкого, типового; за 

допомогою цього методу виявляють і формулюють економічні категорії;  

 - методи аналізу і синтезу, основані на вивченні окремих сторін явища, 

дослідження кожної з причин, що викликали його та узагальненні інформації 

, формуванні основних принципів, закономірностей в цих явищах;  

 - методи логічного та історичного підходу ;  

 - методи індукції і дедукції, основані на дослідженні явищ від окремої 

одиниці до системи в цілому і навпаки;  

 2. Спеціальні : 

  - економіко-математичний метод - дає змогу виявити речовий зміст, при 

цьому застосовуються засоби математики; 

  - метод експертних оцінок; 

 - економіко- статистичний метод. 

 

Тема 3. Виробництво матеріальних благ і послуг 

 

1. Виробництво як процес суспільної праці. Фази суспільного 

виробництва. 

2. Економічні ресурси та чинники економічного розвитку. 

3. Суспільний продукт та його форми. 

 

1. Виробництво як процес суспільної праці. Фази суспільного 

виробництва 

 

Виробництво є основою життя суспільства та запорукою його розвитку. 

Саме завдяки процесу виробництва людство отримує такі найнеобхідніші 

блага, як їжа, житло, одяг, а також задовольняє свої різноманітні потреби щодо 

підвищення рівня матеріального та соціально-духовного споживання. 

Отже, виробництво матеріальних благ та послуг складає основу життя та 

розвитку будь-якого суспільства. Воно не тільки забезпечує людей, але й є 

двигуном технічного прогресу, розвитку людини. 

Виробництво в кожному суспільстві формується під впливом поділу 

праці.  

Розрізняють три основних етапи розвитку форм виробництва, 

зумовлені змінами у суспільному поділі праці: 
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1) господарський поділ праці – виділення окремих виробництв і 

формування галузей. Галузь – це однорідна сукупність підприємств, об’єднань 

та інших господарських суб’єктів, які виконують однакові функції в системі 

суспільного поділу праці. Іншими словами, окремі виробники спеціалізуються 

на випуску конкретних продуктів. З часом господарський поділ праці набув 

ознак міждержавного (міжнародного); 

2) професійний поділ праці спочатку був зумовлений статтю людини, 

але з розвитком поселень, сільських населених пунктів з’явилися перші 

професії – селяни та ремісники. Згодом людська праця в ремісництві була 

замінена більш складними інструментами, механізмами та устаткуванням; 

3) технічний поділ праці з’явився в умовах промислової організації 

праці, де почали широко використовувати конвеєри, техніку та ін. Весь 

виробничий процес за такого поділу праці розбивається на частини (операції), 

які виконують окремі люди або групи людей. Це підвищує ефективність 

використання машин, а також є основою для ще більшої виробничої 

спеціалізації, за якої у виробництві одного продукту бере участь кілька 

підприємств, що спеціалізуються на виготовленні сировини або 

комплектуючих. 

Суспільне виробництво – це виробництво матеріальних та духовних 

благ, інших цінностей, що в сукупності забезпечують умови життєдіяльності 

людини. 

За типом товарів, які виробляють суспільне виробництво об‘єднує в собі 

матеріальне і нематеріальне виробництво.  

До матеріального виробництва відносяться ті галузі, що виробляють 

матеріальні блага чи надають матеріальні послуги (промисловість, с/г, 

будівництво, транспорт, зв‘язок, комунальне господарство, торгівля та ін.).  

До нематеріального виробництва належать галузі, де створюються 

духовні та моральні блага, а також надаються послуги нематеріального 

характеру (охорона здоров‘я, наука, освіта, культура та ін). 

Це два взаємопов’язаних види виробництва, співвідношення між якими 

передбачає гармонійний розвиток суспільства. У процесі виробництва в 

початковій основі формується економічне зростання, яке у масштабі 

всенаціонального розвитку перетворюється на один з найголовніших 

макроекономічних показників. 

Продукт сфери нематеріального виробництва набуває форми "товару-

послуги", яка має ряд характерних ознак, що відрізняють її від продукту 

сфери матеріального виробництва  

Сьогодні у сфері нематеріального виробництва та послуг розвинутих 

країн зайнято понад 55 % працездатного населення й виробляється від 60 до 

70 % валового національного продукту. Це свідчення високого рівня життя 

людей та зміни пріоритетів у задоволенні їхніх потреб. В Україні ці показники 

значно нижчі. 

За характером зв’язків між сферами виробництва виділяють: 

- первинне виробництво – галузі, що найближче розташовані до 

природних ресурсів і діяльність яких зводиться до привласнення продуктів 
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природи (сільське господарство, скотарство, гірничодобувна промисловість, 

лісне господарство, рибальство); 

- вторинне виробництво – галузі, що переробляють продукцію 

первинних галузей (обробна промисловість, будівництво); 

- третинне виробництво – галузі, які обслуговують підприємства 

першої та другої груп. Це різноманітні послуги – транспорт, зберігання 

сировини та готової продукції, торгівля, реклама. Третинний сектор ще 

називають інфраструктурою. 

За характером економічної діяльності людей розрізняють такі сфери 

(блоки галузей) суспільного виробництва: 

1. основне виробництво; 

2. виробнича інфраструктура; 

3. соціальна інфраструктура. 

Основне виробництво — це галузі матеріального виробництва, де 

безпосередньо виготовляються предмети споживання й засоби виробництва.  

Примноження суспільного багатства визначається саме цими галузями, 

їхнім технічним рівнем. Основне виробництво включає: 

 сировинний, паливно-енергетичний, металургійний, агропромисловий, 

хімічно-лісовий комплекси; 

 виробництво товарів народного споживання; 

 капітальне будівництво тощо. 

Виробнича інфраструктура являє собою комплекс галузей, які 

обслуговують основне виробництво і забезпечують ефективну економічну 

діяльність на кожному підприємстві і в народному господарстві в цілому.  

До них належать: 

 транспорт, зв'язок, торгівля, кредитно-фінансові заклади; 

 спеціалізовані галузі ділових послуг (інформаційних, рекламних, 

лізингових, консультаційних, інженерно-будівельних тощо). 

В розвинутих країнах сфера послуг виробництву – велика і 

високоефективна галузь суспільної діяльності. Наприклад, у США на 

транспорті, у сфері зв'язку й торгівлі нині створюється 1/5 частина валового 

національного продукту. У господарстві України цей показник значно 

нижчий. 

Отже, за сучасних умов найважливішим напрямом удосконалення 

суспільного виробництва має бути прискорений розвиток виробничої 

інфраструктури. 

Основне виробництво і виробнича інфраструктура в сукупності 

становлять сферу матеріального виробництва. Але в міру розвитку 

суспільства зростають його потреби в духовних благах, які створюються в 

нематеріальній сфері, що й зумовлює існування соціальної інфраструктури. 

Соціальна інфраструктура – це нематеріальне виробництво, де 

створюються нематеріальні форми багатства, які відіграють вирішальну роль 

у всебічному розвитку трудящих, примноженні їхніх розумових і фізичних 

здібностей, професійних знань, підвищенні освітнього й культурного рівня. 

Сфера соціальної інфраструктури включає такі галузі: 
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 охорону здоров'я й фізичну культуру; 

 загальну середню, спеціальну середню, професійно-технічну й вищу 

освіту, систему підвищення кваліфікації тощо; 

 житлово-комунальне господарство; 

 пасажирський транспорт і зв'язок; 

 побутове обслуговування; 

 культуру й мистецтво. 

Згідно з прийнятою у статистиці методикою обліку до соціальної сфери 

належить наука як одна із форм суспільної свідомості, один з головних 

факторів духовного розвитку людини. Однак прикладна наука має включатися 

в процес матеріального виробництва як безпосередня продуктивна сила. 

Така „роздвоєність” властива й торгівлі, транспорту, зв'язку: вони 

належать як до матеріального виробництва (тією мірою, якою в них 

продовжується процес виробництва), так і до нематеріального (оскільки 

пов'язані з обслуговуванням людей). 

Охорона навколишнього середовища належить до матеріального 

виробництва, бо здійснюється шляхом його вдосконалення. Водночас вона 

стосується також і соціальної сфери, оскільки безпосередньо пов'язана зі 

створенням сприятливих умов для життя людини. 

Суспільне виробництво за своєю структурою складається з таких 

елементів або фаз: 

- основне виробництво; 

- розподіл (розподіл засобів виробництва, розподіл трудових ресурсів, 

розподіл предметів споживання); 

- обмін (форма суспільного зв’язку між виробниками й споживачами, що 

забезпечується завдяки торгівлі та грошей); 

- споживання (задоволення потреб за допомогою товарів і послуг). 

Ці елементи називають фазами виробництва, тому дану структуру можна 

назвати пофазною структурою виробництва. Фази між собою тісно 

взаємопов'язані, хоч кожна з них відносно відокремлена, тобто має певні 

характерні особливості. 

Насамперед, тісно взаємозумовлені власне виробництво і споживання. 

Споживання являє собою використання створених благ. Воно буває двох 

видів: виробниче і особисте. 

 виробниче споживання — це використання засобів виробництва і 

робочої сили працівника для виготовлення суспільно необхідного продукту; 

 особисте споживання – споживання, в процесі якого відбувається 

відтворення робочої сили. 

Споживання визначає мету виробництва і його структуру. Виробництво 

створює предмет споживання, породжує нове споживання, визначає його 

спосіб. 

Таким чином, дещо відрізняючись за своїми функціями і роллю, власне 

виробництво й споживання взаємопов'язані і лише в своїй єдності можуть 

представляти виробництво.  



19 

 

Перед тим як надійти до споживання, продукт передусім має бути 

розподіленим. 

Розрізняють такі види розподілу: 

а) розподіл засобів виробництва; 

б) розподіл трудових ресурсів; 

в) розподіл предметів споживання. 

У процесі розподілу встановлюється частка кожного (трудового 

колективу чи окремої особи) в одержанні суспільного продукту. Але щоб 

отримати саме те, що необхідно для задоволення конкретних потреб 

суспільства, кожного виробничого підрозділу й окремої людини, продукт має 

пройти стадію обміну. 

Обмін виступає в трьох видах: 

а) обмін діяльністю і здібностями; 

б) обмін засобами виробництва; 

в) обмін предметами споживання. 

 
2. Економічні ресурси та чинники економічного розвитку 

 
В будь-якій економічній системі виробництво виступає як відношення 

суспільства до природи. Це відношення представлене виробничими 

ресурсами. 

В економічній теорії «ресурси» – сукупність різних елементів 

виробництва, які можуть бути використані в процесі створення матеріальних 

або духовних благ і послуг. 

Головною особливістю ресурсів є те, що вони обмежені. Обмеженість 

ресурсів полягає, по-перше, в тому, що в кожну мить на наданій території 

ресурси мають кількісну величину, по-друге, ресурси виснажуються, тобто 

виявляється їх межа. 

В економічній теорії ресурси прийнято поділяти на чотири групи: 

- природні – потенційно придатні для застосування у виробництві сили 

та речовини, серед яких відрізняють «невичерпні» та «вичерпні» (а в останніх 

«поновлені» та «непоновлені»); 

- матеріальні – усі створені людиною засоби виробництва (які є 

результатом виробництва); 

- трудові – населення в працездатному віці, яке в «ресурсному» аспекті 

оцінюють за такими параметрами: соціально-демографічного, професійно- 

кваліфікаційного, культурно-освітнього; 

- фінансові – грошові засоби, які суспільство в стані виділити на 

організацію виробництва. 

Природні, матеріальні та трудові ресурси присутні в будь-якому 

виробництві, тому вони отримали назву «базових»; фінансові ресурси, які 

виникли на «ринковому» етапі розвитку, стали називатися «похідними». 
Разом із поняттям «ресурси виробництва» економічна теорія оперує 

також поняттям «фактори виробництва». Якщо ресурс використовується у 

виробництві, то він називається фактор виробництва. 
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В політичній економії виділяють речовий і особистий фактори 

виробництва. 

Існують різні підходи до класифікації факторів виробництва, серед них 

класичний (або марксистський) та прагматичний (або ринковий).  

В рамках першого підходу всі фактори виробництва поділяють на дві 

складові:  

1) робоча сила (здатність людини до праці);  

2) засоби виробництва, які складаються з засобів праці і предметів праці. 

В свою чергу засоби праці – це річ або комплекс речей, за допомогою яких 

людина діє на предмети праці (машини, устаткування, інструменти, 

обладнання тощо).  

Предметами праці є те, на що спрямована праця людини, вони складають 

матеріальну основу майбутнього продукту (сировина, матеріали та ін.). При 

цьому розрізняють первинні предмети праці, що надані безпосередньо 

природою і вторинні, що видозмінені працею людини. 

Згідно прагматичного (ринкового) підходу виділяють такі фактори 

виробництва як земля, праця, капітал, підприємницькі здібності. 

Земля як фактор виробництва включає в себе саму землю, а також лісові 

й водні ресурси, родовища корисних копалин та інші природні багатства, що 

використовуються у виробничому процесі і має ряд специфічних ознак: 

1. Земля є кількісно обмеженим фактором виробництва; 

2. Вона є невідтворюваним фактором виробництва; 

3. Цей фактор є фізично непереміщуваним фактором виробництва; 

4. Має здатність не зношуватись фізично та не старіти морально; 

5. Широко використовується і в несільськогосподарському виробництві 

як територія для будівництва виробничих будівель, розміщення транспортних 

та інших комунікацій, добування корисних копалин та ін. 

В надрах землі України знаходиться близько 20 тис. родовищ 113 видів 

корисних копалин. Провідні позиції у світі Україна посідає за запасами 

вугілля, титану, урану, графіту, сірки, калійних солей, каоліну, декоративного 

каменю тощо. 

Праця – це свідома діяльність людини, спрямована на створення 

необхідних для задоволення особистих і суспільних потреб, матеріальних і 

духовних благ, а також інша діяльність, зумовлена суспільними потребами. 

Капітал – це економічний ресурс, що визначається як сукупність усіх 

технічних, матеріальних і грошових засобів, використовуваних для 

виробництва товарів та послуг. Цей фактор виявляється в основному в двох 

формах: натурально-речовій та грошовій. 

В ринковій економіці особливої ваги набув фактор підприємницьких 

здібностей. Вони являють собою особливий вид людського капіталу, що 

передбачає ініціативність, новаторство, здатність прийняття рішень та уміння 

ризикувати. 

У сучасному суспільстві окрім класичних чотирьох факторів 

виробництва, з’являється ще й п’ятий – інформація. Інформаційний фактор 

пов’язаний із систематизацією знань, а також їх використанням у системі 
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управління виробництвом. Він є найдорожчим фактором, і його роль невпинно 

зростає. 

Інформація (за Д. Беллом) виступає основним виробничим ресурсом 

сучасного етапу розвитку, а знання залишаються внутрішнім джерелом його 

прогресу. Знання та інформація, на відміну від усіх інших ресурсів, не мають 

вичерпності та, поглинаючись у споживанні, забезпечують зростання 

суспільної цінності. 

Важливим є розмежування категорій «інформація» та «знання». 

Інформація – це факти (відомості) навколишнього світу, які 

сприймаються, фіксуються та використовуються в процесі вирішення 

конкретних завдань. 

Знання – це результати рішень завдань, правдива та перевірена 

інформація, узагальнена у вигляді законів, теорій, сукупності поглядів та 

уявлень. 

 

3. Суспільний продукт та його форми 
 

Сукупний суспільний продукт – найбільш загальний показник 

суспільного виробництва.  

Сукупний суспільний продукт (ССП) – це вся маса матеріальних і 

духовних благ, створених суспільством за певний проміжок часу (як правило, 

за рік). 

За системи товарного виробництва кожен продукт виступає як товар, що 

має певну натуральну і вартісну форму, а за взаємодії з ринком – ще й ринкову 

вартість. 

Так, як виробництво базується на глибокому поділі праці, то при аналізі 

результатів виробництва варто обчислювати проміжний продукт і кінцевий 

продукт. 

Кінцевими продуктами є матеріальні блага і послуги, які виробляються 

для кінцевого використання, а не для подальшої обробки чи переробки або 

перепродажу. 

Проміжні продукти – це матеріальні блага і послуги, які 

використовуються для подальшої обробки, переробки чи для перепродажу. 

Система національних рахунків (СНР) – це адекватний ринковій 

економіці національний облік, побудований у вигляді набору рахунків і 

балансових таблиць, що розкривають результати економічної діяльності, 

структуру економіки, найважливіші взаємозв’язки в національному 

господарстві. 

Метою СНР є надання кількісної інформації про виникнення, розподіл і 

використання національного доходу, для чого застосовується система 

макроекономічних показників.  

СНР використовується для макроекономічного аналізу з метою 

вивчення й удосконалювання національної економіки, а також для 

упорядкування економічних прогнозів. 

Перевагами СНР є: 
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- охоплення не тільки сфери матеріального виробництва, але й сфери 

нематеріальних послуг; 

- реально відбивається економічна взаємодія господарських суб'єктів; 

- найбільше підходить для економічного аналізу. 

У СНР використовуються дві класифікації: 

І) функціональна – застосовується в рахунках виробництва, споживання 

і капіталоутворення, і виглядає так: 

а) галузі виробництва товарів і послуг; 

б) органи загального державного управління; 

в) приватні некомерційні організації, що обслуговують домашні 

господарства; 

г) домашні господарства. 

ІІ) інституціональна – використовується в рахунках видатків і доходів та 

в розрахунках капітальних витрат: 

а) нефінансові підприємства; 

б) фінансові організації; 

в) органи загального державного управління; 

г) приватні некомерційні підприємства, що обслуговують домашні 

господарства; 

д) домашні господарства, включаючи дрібні підприємства. 

Одиницею обліку при складанні національних рахунків є економічна 

операція. Вона реєструється, як правило, в момент її оплати. 

За системи національних рахунків подвійний рахунок виключається, що 

є ключовим аспектом цього методу обліку результатів суспільного 

виробництва. Статистики, розраховуючи кінцевий продукт як потік доходів, 

дуже обережні і враховують у ньому тільки те, що називається доданою 

вартістю. 

Додану вартість можна визначити: 

а) за статистикою – це різниця між продажем підприємств та їх 

придбанням матеріалів і послуг у інших підприємств; 

б) як економічну категорію – це вартість, яка додана до вартості 

спожитих у процесі виробництва предметів праці, тобто оборотного капіталу 

(не враховуючи заробітну плату). 

Метод балансу народного господарства (БНГ).  Баланс народного 

господарства являє собою систему взаємопов'язаних балансових таблиць, 

кожна з яких відображає окремі, найбільш принципові сторони економічного 

процесу. До них належить відтворення: матеріального продукту – сукупного 

суспільного продукту і чистого матеріального продукту; національного 

доходу, національного багатства. 

БНГ розмежовує дві сфери: 

1) Матеріальне виробництво: 

- виробництво засобів виробництва (І підрозділ); 

- виробництво предметів споживання (II підрозділ) 

2) Невиробнича сфера. 
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Система балансів – це зведений матеріальний баланс, міжгалузевий 

баланс, зведений фінансовий баланс, баланс грошових доходів, баланс 

трудових ресурсів та ін. 

Отже, БНГ обчислює тільки матеріальне виробництво в економіці, при 

цьому розмежовується виробництво засобів виробництва і предметів 

споживання. 

Сучасні форми суспільного продукту. За системою балансу народного 

господарства обчислюється валовий суспільний продукт (ВСП), який являє 

собою суму всіх благ, включаючи проміжні, створені в суспільному 

виробництві за певний період (зазвичай рік). Він також може бути визначений 

як сума продукції окремих виробників (підприємств, об'єднань) за цей самий 

проміжок часу.  

У ВСП багато разів відображаються витрати минулої та живої праці, що 

існували на більш ранніх стадіях суспільного виробництва. Наприклад, 

Дрогобицький завод автокранів включає у вартість своєї продукції вартість 

машини, яка вироблялась на Кременчуцькому автозаводі. Іншими словами, у 

ВСП входить повторний рахунок вартості. Отже, ВСП - це загальний результат 

різних процесів суспільного виробництва, що здійснюється різними 

підприємствами різних галузей національного виробництва. 

Головними і вихідними показниками системи національних рахунків є 

валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП). 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) являє собою сукупну вартість 

кінцевих товарів і послуг, вироблених у поточному періоді на території країни, 

незалежно від національної належності підприємств. Валовий внутрішній 

продукт підраховується за так званим територіальним принципом. 

Валовий національний продукт (ВНП) – сукупність усіх вироблених 

у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування 

національних підприємств. Цей показник стали використовувати в 

колишньому СРСР, у тому числі в Україні, з 1987 року. 

 ВНП — сукупна ринкова вартість новостворених, призначених для 

кінцевого споживання товарів і послуг, виготовлених протягом звітного 

періоду (частіше за один рік) на підприємствах національної приналежності, 

які перебувають у власності юридичних і фізичних осіб певної держави як на 

її території, так і за кордоном. ВНП і ВВП збігаються в тій частині вартості 

продукції, яка була виготовлена підприємствами цієї національної 

приналежності на території даної країни. Якщо розмір ВНП більший, ніж 

розмір ВВП, це означає, що зарубіжні підприємства, які перебувають у 

власності вітчизняних господарчих суб’єктів, створюють продукції більше, 

ніж іноземні господарчі суб’єкти на території даної країни. 

 

Тема 4. Економічна система суспільства 

 

1. Економічна система суспільства: суть, форма, структура. 

2. Національні моделі економічних систем. 
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1. Економічна система суспільства: суть, форма, структура. 

 
Соціальна система – це цілісність людей (особистостей), їх соціальних 

груп, що об'єднані різноманітними зв'язками і взаємовідносинами в процесі 

створення матеріальних і духовних благ. 

Фундамент соціальної системи складає економічна система. 

 У процесі господарської діяльності економічні відносини між людьми 

функціонують як певна система, яка включає об’єкти цих відносин та 

специфічні форми економічних зв’язків між ними.  

Економіка кожної країни, за словами знаного сучасного американського 

економіста, Нобелівського лауреата Василя Леонтьєва (1906 – 1999), – це 

велика система, у якій відбувається багато різних видів господарської 

діяльності. Кожна ланка (елемент чи компонент) цієї системи існує тільки 

тому, що одержує щось від інших ланок, тобто знаходиться з ними у 

взаємозв’язку та взаємозалежності.  

Економічна система – це особливим чином впорядковані зв’язки між 

економічними суб’єктами (виробниками і споживачами матеріальних і 

нематеріальних життєвих благ).  

В економічній системі господарська діяльність людей завжди є 

організованою, скоординованою тим чи іншим чином. 

Елементами (складовими) економічної системи виступають: 

• продуктивні сили (особистий чинник (робоча сила) + речовий чинник 

(засоби виробництва) = продуктивні сили; 

• соціально-економічні відносини – відносини, які виникають між 

людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання 

матеріальних та духовних благ. Їхню основу, ядро становлять відносини 

власності на засоби виробництва й виготовлення продукту. 
• організаційно-економічні відносини – віддзеркалюють рівень поділу 

праці, спеціалізації, організації та технології виробництва; 

• відносини власності; 

• господарський механізм. 

Структурні елементи, що формують різноманітні економічні системи, 

неоднорідні за своїм змістом. Вони поєднують в собі загальні та специфічні 

основні та похідні, нові, що народжуються, та що відмирають старі економічні 

форми (або господарські елементи). Наприклад, в Україні та інших 

постсоціалістичних республіках директивне планування замінюється так 

званим індикативним (тобто рекомендуючим) плануванням. 

Слід підкреслити, що в нових ринкових умовах структурні елементи 

економічної системи характеризуються більшим динамізмом, рухомістю, 

гнучкістю і, в той же час, суперечливістю розвитку. 

Економічна система включає різні сфери функціонування, різні рівні 

господарювання її суб'єктів. Сучасна економічна система не є сукупністю 

індивідуальних господарств одного рівня, а складною субординованою 

системою кількох рівнів, що взаємодіють.  
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У вітчизняних економічних виданнях визначаються наступні рівні 

економічної системи: 

 І. Глобальний економічний рівень (Світова економіка, Економіка 

міжнародних об’єднань ЄС, СНД та Міжнародні економічні інституції: 

Світовий банк, МВФ)  

 ІІ. Макроекономічний  рівень (національні економіки) 

 ІІІ. Мегаекономічний рівень  (галузева економіка, економіка окремих 

ринків) 

 IV. Мікроекономічний рівень (економіка ринкових підсистем, 

підприємств). 

Центральне місце в економічній системі належить людині, як основній 

продуктивній силі суспільства. В той же час їй приходиться мати справу з 

організацією виробництва. З останнім пов'язане поняття технологічного 

способу виробництва, що відображує поєднання засобів праці з організацією 

виробництва. 

Перехід від одного технологічного способу виробництва до іншого 

відбувається завдяки якісним змінам у характері засобів праці, прогресу науки 

і техніки.  

Економічна наука нині виділяє три типи технологічних способів 

виробництва, які послідовно змінювали один одного: 

1) доіндустріальний, що ґрунтувався на примітивних засобах праці та 

важкій ручній некваліфікованій праці, йому властиві нерозвинений поділ 

виробництва, незначні масштаби його кооперації; 

2) індустріальний, за якого відбувся перехід до використання у 

виробництві систем машин і механізмів, машинних технологій, нових форм 

організації процесу виробництва; 

3) постіндустріальний, що пов’язаний з автоматизацією виробництва, 

широким впровадженням комп’ютерів і роботів, принциповою зміною 

трудових функцій людини, творчим характером праці. 

Доіндустріальними технологічними способами виробництва були так 

звані «кам’яний», «бронзовий» і «залізний віки» первісного суспільства та 

ранньорабовласницького періоду, «античне» і «східне» рабство, ремісничий 

спосіб виробництва середньовіччя, мануфактурний спосіб виробництва 

ранньої ринкової економіки. 

Саме з мануфактури розпочався перехід до індустріального способу 

виробництва. 

Мануфактура, яка найбільший розвиток отримала у XVIII столітті, 

відрізнялася від простої кооперації праці і виробництва глибиною поділу та 

масштабами кооперації найманої праці; зокрема, мануфактура 

характеризувалася значним прогресом подетального та функціонального 

(поопераційного) поділу праці.  

Однак прихід індустріального технологічного способу виробництва 

справедливо пов’язується з наступним етапом розвитку виробництва – 

фабрикою (цей етап розпочався на зламі XVIII і ХІХ століть). 
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Фабричний спосіб виробництва вдосконалювався протягом ХІХ і першої 

половини ХХ століть. Він змінився сучасним постіндустріальним способом 

виробництва. 

Під впливом НТР завершилася повна механізація виробництва, широких 

масштабів досягли його автоматизація (впровадження автоматичних 

машинних ліній, керуючих систем, роботів тощо), застосування новітніх 

технологій, принципово нових предметів праці і нових видів енергії і таке 

інше. Невпізнанно змінилися трудові функції людини, більшість важких і 

монотонних трудових операцій взяли на себе машини-автомати та роботи, 

витіснивши людину з безпосереднього процесу виробництва, людина 

піднялася над виробництвом, її праця стає усебільш творчою, змінився її  

характер, нині більшість працівників виконують управлінські функції. Вони 

контролюють виробничий процес і якість продукту, налагоджують і 

ремонтують автоматизовані виробничі лінії та роботів, стають операторами, 

що ними управляють, програмістами, котрі складають комп’ютерні програми 

тощо. 

Постіндустріальний спосіб виробництва характеризується також 

стрімким розвитком сфери послуг (тут нині працюють від 50 до 70 відсотків 

усіх працівників), інтелектуалізацією та гуманізацією виробництва, значним 

зростанням добробуту тих націй, які сповідують ринкову ідеологію. 

Розрізняють наступні типи економічних систем: 

Традиційна економіка, де усіма засобами зберігалися застарілі 

елементи 

культурної програми, що приводить до культу особистості. Нині 

традиційна економіка існує у слаборозвинених країнах (деякі країни Африки, 

Азії, Латинської Америки). Вона базується на традиціях і звичаях, релігійних 

і культурних цінностях народу, які складалися століттями. У виробництві 

домінує ручна праця, а технологічний і технічний розвиток є практично 

неможливими, тому що вони суперечать традиціям суспільства. Досить  

розповсюджений натуральний спосіб господарювання, який ґрунтується на  

колективному виробництві та привласненні ним продуктів праці, без їх 

продажу на ринку. Особливу роль також відіграє дрібне виробництво на базі 

приватної власності, у якому використовується особиста праця власника. 

Зазвичай це сільські та ремісничі господарства. Основне джерело доходів 

країн з традиційною економікою – іноземний капітал, який зацікавлений у 

дешевих джерелах сировини і робочої сили. За рахунок капіталовкладень 

розвинених країн держава розвиває інфраструктуру (транспорт, зв'язок, 

охорону здоров'я, освіту та ін.). 

Планова економіка (командно-адміністративна) панувала у 

колишньому СРСР, деяких країнах Східної Європи й Азії. Характерні риси цієї 

системи – державна власність на всі ресурси, державний монополізм і 

централізоване планування господарських рішень. Всі підприємства 

виконують директиви (накази) планових органів щодо обсягу виробництва, 

видів і джерел потрібних ресурсів, якості товарів, цін тощо. Таким самим 

чином контролюється й кількість робочої сили, яка розподіляється по 
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підприємствах за вказівкою держави. Отже, держава повністю планує всі 

стадії економічного циклу – виробництво, розподіл, обмін і споживання. 

Зрозуміло, що внаслідок величезних масштабів планування неможливо 

передбачити всі запити населення, які до того ще й постійно змінюються. Тому 

держава робить акцент на задоволенні найголовніших потреб і планує для 

цього відповідні товари. Самостійність суб'єктів економіки (насамперед 

виробників і найманих працівників) в таких умовах зведено до мінімуму, 

гальмується їхня творча ініціатива, не використовуються стимули до 

ефективної праці. У підсумку різко знижується матеріальна та моральна 

зацікавленість у результатах праці і, як наслідок, зменшується ефективність 

всієї економічної системи. 

В умовах ринкової економіки домінує приватна власність на виробничі 

ресурси та результати виробництва. Ринок підкоряється законам вільної 

конкуренції, коли діє багато продавців і покупців продукції, що змагаються за 

кращі умови угод. Виробники самостійно вирішують, які товари виробляти, а 

споживачі — які купувати, тому що ринкова економіка формально надає 

особисту свободу всім учасникам господарювання. Поведінка кожного 

суб’єкта системи підкоряється базовому принципу: максимум доходу за 

мінімальних витрат. Управління господарською діяльністю відбувається 

автоматично через систему ринків і цін. Стежачи за коливаннями цін, 

виробники перерозподіляють ресурси та регулюють випуск продукції, а 

споживачі змінюють свою структуру споживання (скорочують або 

збільшують споживання певних товарів). Автоматичне регулювання 

виробництва та споживання свідчить про те, що державі не слід прямо 

втручатися в економічні процеси, оскільки «ринок усе зробить сам». Державні 

органи повинні лише забезпечити захист приватної власності та розробити 

відповідні закони.  

Ринкової економіки у чистому вигляді не існує. Близька до описаного 

вище ідеалу вона була властива найбільш розвиненим країнам (особливо 

Англії) наприкінці XVIII ст. 

Змішана економіка з’явилася у відповідь на недоліки ринкової 

системи. 

Незважаючи на те, що ринкова економіка дуже демократична, здатна 

швидко реагувати на зміни ринкового середовища та пристосовуватися до них, 

все ж таки вона породжує серйозні соціально-економічні проблеми – 

монополізм, безробіття, великий розрив між рівнем бідності і багатства та 

багато інших. Ці небажані тенденції у змішаній економіці усуваються 

державним регулюванням. 

Інакше кажучи, змішана економіка об’єднує риси ринкової і планової 

систем: у ній свобода учасників ринку поєднується з впливом держави на 

національне господарство. Так, зберігається приватна власність на засоби 

виробництва, велика частина ринків регулюється автоматично. Проте 

підвищується роль держави у деяких галузях або сферах економіки, крім того, 

вона допомагає економічному розвитку суспільства. Для цього розробляються 

різні види економічної політики – соціальної, податкової, антимонопольної 
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тощо, які прискорюють економічне зростання та підвищують добробут 

населення.  

2. Національні моделі економічних систем 

 

Специфіка і особливості економічної системи конкретної держави 

залежить від домінуючої форми власності, комбінацій природно-ресурсних, 

техніко-технологічних, інституціональних, юридичних, морально-

психологічних факторів, що закріплені в економічній національній доктрині. 

Саме вони формують національну модель економічної системи. 

Найбільш ефективними і конкурентноздатними в кінці XX ст. з усіх 

сформованих національних моделей економічних систем є американська і 

японська моделі. 

Висока ефективність цих національних моделей пояснюється такими 

факторами: 

• інноваційною структурою капіталовкладень і високим рівнем витрат на 

НДПКР (науково-дослідницькі і проектно-конструкторські роботи); 

• наявністю висококваліфікованої робочої сили; 

• комплексом розвинутої інфраструктури; 

• специфічними системами стимулювання високої якості продукції; 

• оптимальною системою менеджменту. 

Звергають на себе увагу останні дві позиції: у японському менеджменті 

прийняття рішень засновано на системі "ріджі" ("рі" - запитай підлеглого, 

"джі" - подумай).  

Американський менеджмент практикує прийняття рішень за одночасного 

інформування співробітників про плани керівництва і стратегічні 

перспективи. 

Специфічні властивості кожної з цих моделей можна відобразити у 

порівняльній формі (табл. 1) 

Таблиця 1 

Особливості американської та японської систем менеджменту 
Критерії організації 

роботи фірми 

Американський підхід Японський підхід 

Основа організації Ефективність гармонія 

Відношення до роботи головне - реалізація проекту головне - виконання обов'язків 

Конкуренція дуже жорстка практично невелика 

Гарантії для працівника Низькі високі (пожиттєвий 

найм) 

Прийняття рішень зверху донизу колективні 

Відносини з підлеглими 

 

Формальні сімейні 

Метод найму за діловими якостями після закінчення навчання 

Оплата праці в залежності від результатів в залежності від стажу 
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Відмінна особливість моделей наприкінці ХХ ст. – те, що всі вони є 

моделями ринкової економіки, в якій саме ринкові відносини є домінантою 

процесів виробництва і обміну. У той же час чисто ринкових основ організації 

господарського життя не має жодна національна економічна система. 

Державне регулювання – необхідний атрибут сучасної організації і 

функціонування економіки. Воно не заперечує основ приватної власності, не 

порушує дії ринкового механізму. В цьому плані сучасні економічні моделі є 

варіантами “змішаної економіки”, яка не зводиться ні до чистого ринку,  

вільного від державного впливу, ні до чистої планової економіки, яка не має 

жодних елементів конкурентної поведінки. 

Межі та ступінь державної участі в економічному житті (масштаб 

державної власності, доля держбюджету або його видатків у ВВП, 

фінансування державою соціальної сфери, проведення макроекономічної 

політики і регулювання макроекономічного середовища) – це найбільш 

важливий критерій типологізації національних моделей. 

Серед розвинутих країн виділяють три групи національних моделей 

ринкової економіки: ліберальну, соціально орієнтовану і соціал-

демократичну. 

Ліберальна (американська) модель хоча і належить до змішаної 

економіки, за своїм змістом ближче до ринкової системи. У ній домінує 

потужна підприємницька активність та гостра конкуренція між виробниками 

товарів і послуг. Активна частина населення орієнтується на особистий успіх 

за рахунок високої продуктивності, професіоналізму, вміння 

пристосовуватися до умов економічного середовища та вчасно на них 

реагувати. Соціальна рівність не надто актуальна в цій моделі, хоча держава 

надає малозабезпеченим верствам населення певний мінімум допомоги у 

вигляді пільг або фінансової підтримки. 

Крім того, державне регулювання зводиться до формування 

законодавчого поля і підтримання стабільності в економіці країни; 

Отже, для ліберальної моделі (США) характерні наступні риси: 

- абсолютне перевищення приватної власності; 

- законодавче забезпечення максимальної свободи суб’єктів ринку; 

- обмеження сфери державного регулювання проведенням 

макроекономічної політики; 

- відносно невелика частка держбюджету у ВВП та питома вага 

державних інвестицій і виплат по лінії соціального забезпечення у структурі 

державних видатків. 

У соціально орієнтованій (німецькій) моделі роль держави набагато 

більша. Вона не тільки володіє та управляє низкою великих підприємств 

країни, а й активно втручається в різні сфери виробництва й обміну, 

встановлюючи граничні ціни, нормативи якості та ін. Особливою підтримкою 

користуються малі та середні підприємства, для яких розробляється система 

різноманітних пільг (соціальних, податкових та ін.); 

Типова модель соціально орієнтованої економіки відрізняється 

наступними параметрами: 
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- “змішана економіка”, в якій достатньо висока вага державної власності; 

- макроекономічне регулювання здійснюється не тільки засобами 

кредитно-грошової і податково-бюджетної політики, але й охоплює інші 

сфери економіки (структурна, інвестиційна політика) і трудових відносин 

(регулювання зайнятості); 

- особливе значення для державних органів має підтримка конкурентних 

відносин в економіці, що забезпечується засобами структурної політики і 

підтримкою малого і середнього бізнесу; 

- висока доля держбюджету у ВВП (“держава добробуту”); 

- розвинута система соціальної підтримки населення за провідної ролі в 

ній держави, видатки якої по цій лінії складають значну частину 

держбюджету. 

Соціал-демократична (шведська) модель відрізняється потужним 

державним регулюванням, яке має за мету досягти соціальної рівності у країні, 

її особливість – гранична соціалізація, що можлива в ринковій економіці. Для 

цього використовується система оподаткування. Високий рівень податків дає 

змогу акумулювати чималу суму в бюджеті та виділяти їх на соціальні 

потреби. Податки стягуються таким чином, щоб вирівняти поточні доходи 

населення, тому великого розриву між забезпеченими і бідними верствами 

населення немає. Одночасно заохочується підприємницька ініціатива в рамках 

приватного бізнесу. 

Соціал-демократична модель має наступні риси: 

- значна роль дежсектору, в структурі якого переважають об’єкти 

соціального призначення; 

- доля дежбюджету у ВВП перевищує 50%, у видатках домінують статті, 

з яких фінансується соціальна сфера; 

- регулювання трудових відносин не на рівні підприємств і галузей, а на 

національному рівні; 

- державна соціальна політика включає засоби, що мінімізують рівень 

безробіття і диференціацію населення за рівнем доходів. 

Значною специфікою володіє японська модель, яка базується на 

історичних і культурних традиціях, в основі яких лежить пріоритет інтересів 

нації над особистими інтересами. Висока трудова дисципліна, 

відповідальність працівників, прагнення до всього нового – все це є джерелом 

надзвичайної продуктивності праці на японських підприємствах. Державі у 

розвитку країни відводиться вагома роль. Зокрема, за допомогою 

довгострокових планів, які розробляються на державному рівні, розвиваються 

найперспективніші галузі. 

 

Тема 5. Відносини власності  

 

1. Власність та її економічний та юридичний зміст. 

2. Типи, види і форми власності. 

3. Роздержавлення і приватизація власності: сутність, цілі, завдання. 
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1. Власність та її економічний та юридичний зміст 

 

Питання про власність завжди було і залишається центральним у 

взаємовідносинах людей. Відносини власності виникають між людьми з 

приводу привласнення матеріальних і духовних благ.  

Привласнення – повна економічна влада суб’єкта над об’єктом, 

реалізація ним своєї власності у вигляді доходу і повна відповідальність 

суб’єкта за результати використання. 

У власності відображається виключне право суб’єкта на використання 

речей.  

Суб’єктами власності, тобто власниками, виступають окремі 

індивідууми, групи осіб, суспільства (організації) різного рівня, держава, 

установи. 

Об’єктами власності можуть бути засоби виробництва, трудові 

ресурси, а також результати їхньої взаємодії.  

Усі об’єкти доцільно розділити на три групи: 

- нерухоме майно – речі, які не можуть вільно переміщуватися, 

наприклад: земля, дороги, будівлі, будинки, трубопроводи, лінії 

електропередач та ін.; 

- рухоме майно – речі, які можуть вільно переміщуватися: автомобілі, 

меблі, машини, устаткування, сировина, матеріали; 

- інтелектуальна власність – винаходи, патенти, рукописи, наукові 

відкриття, сценічні постанови, комп’ютерні ігри та ін. 

Спочатку відносини власності виступали в формі певних історичних 

звичаїв. З виникненням держави стали розробляться юридичні закони, які 

визначали, за якими правовими нормами привласнюється і розподіляється 

суспільне багатство між різними економічними суб’єктами.  

Отже, відносини власності втілюються, насамперед, у певних 

юридичних нормативних актах. 

Але власність – це не лише юридична, а й економічна категорія. 

Причому остання є визначальною: саме економічний аспект власності 

детермінує її юридичну форму. 

Отже, юридичний аспект власності виражається в закріпленні за різними 

суб’єктами прав володіння, користування і розпорядження (ст. 2 Закону 

України «Про власність»). 

Власність — це суспільні, історично визначені економічні відносини 

між людьми, породжені привласненням умов і результатів виробництва. 

З економічної точки зору власність відображує, з одного боку, 

відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, та з іншого 

- спосіб поєднання робочої сили з засобами виробництва. 

З юридичної точки зору власність характеризує відносини щодо 

присвоєння, володіння та використання людиною різних цінностей 

(матеріальних, духовних). 

Власність охоплює так звані відносини власності: 



32 

 

- володіння – фактичне володіння майном, без якого всі інші права 

власника не були б реалізовані, тобто належність благ будь-якій особі. 

По-перше, володіння – ще не повна власність і, по-друге, об’єкти 

власності у відносинах володіння фігурують не як об’єкти безпосереднього 

привласнення, а як умови господарювання. Це право виняткового фізичного 

контролю над благами. 

Наприклад, банкір дає в позику грошовий капітал, а користувачем 

грошей стає підприємець, який зобов’язується виплачувати банкіру частку 

отриманого доходу у вигляді відсотку як плату за споживання капіталу. Таким 

чином, оформляються угоди щодо оренди житла та приміщення, земельних 

ділянок та ін. Загальною умовою таких угод є строковість. Володар – 

тимчасовий господар речі. 

- користування – витягання корисних властивостей майна, практичне 

застосування блага; 

- розпорядження – дії, пов’язані з відчуженням майна від його власника, 

прийняття рішень щодо використання певного блага. 

Право власності – це врегульовані законом суспільні відносити щодо 

володіння, користування і розпорядженням майном. 

Відносини власності передбачають наявність прав суб’єктів на об’єкти 

власності: 

- право володіння, тобто виключний фізичний контроль; 

- право користування – особисте використання; 

- право управління (розпорядження) – прийняття рішень про те, хто і як 

може використовувати об’єкт власності; 

- право на дохід або від особистого використання власності або ж від 

надання іншим особам можливості користуватися нею; 

- право на відчуження, споживання, знищення об’єкта власності; 

- право на захист об’єкта від експропріації; 

- право на передачу об’єкта у тимчасове користування або назавжди; 

- право на безстроковість: об’єкт належить власнику доти, доки останній 

існує; 

- право заборони на шкідливе використання об’єкта; 

- право відповідальності – можливість відчуження речі за потреби 

оплати боргів; 

- право на відновлення порушених за якихось обставин прав власника. 

Отже, сучасна система власності характеризується ускладненням 

структури та багатоманітністю об'єктів власності. 

Права власності мають велике значення для економіки, тому що на їхній 

основі формуються основи поведінки економічних суб’єктів.  

Тож, власність з точки зору правових відносин – це відношення людини 

до речі. 

Власність в економічному сенсі являє собою складну систему 

господарчих відносин, які існують у виробництві. Ця система включає в себе 

такі групи відносин: 
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- відносини з приводу привласнення умов виробництва і його 

результатів; 

- відносини господарського використання майна; 

- економічні форми реалізації відносин власності. 

Місце власності в системі виробничих відносин: 

1. Власність визначає характер функціонування не лише соціально-

економічних, а й організаційно-економічних відносин.  

Наприклад, за умов суцільного одержавлення власності немає умов для 

розвитку підприємництва, маркетингової організації господарства. 

2. Власність визначає цілі й мотиви розвитку виробництва. 

3. Будь-які докорінні зміни в економічних відносинах мають починатися 

з відповідних перетворень у відносинах власності. 

 

2. Типи, види і форми власності 

 

В сучасних умовах економічною наукою використовується два підходи 

щодо їх класифікації форм власності: вертикально-історичний та 

горизонтально-структурний. 

Форма власності – це стійка система економічних відносин і 

господарських зв’язків, що обумовлює відповідний спосіб і механізм 

поєднання робітника із засобами виробництва. 

Вертикально-історичний підхід  визначаються історичні форми 

власності, котрі виникали та розвивались у процесі тривалої еволюції 

суспільства та його складової – економічних відносин. Кожна суспільно-

економічна формація базувалась на відповідній формі власності, яка потім 

змінювалась іншою. 

Первіснообщинна форма власності передбачала однакові права 

общини на головний засіб виробництва – певну ділянку землі з усіма 

об'єктами, які на ній знаходились (тварини, рослини, сировина для 

виготовлення знарядь праці тощо), а також на результати виробництва. 

Рабовласницька форма власності базувалась на концентрації прав 

власності рабовласника на засоби виробництва, результати виробництва та на 

самого працівника – раба. 

В епоху Середньовіччя сформувалась феодальна власність, відносини 

якої базувались на абсолютизації прав власності феодала на землю та інші 

засоби виробництва і обмеженні прав працівника в особі селянина - кріпака. 

Капіталістична власність характеризується зосередженням прав 

власності на засоби виробництва та результати праці в однієї особи 

(підприємця), особистою свободою працівника, відсутністю у нього засобів 

виробництва. 

Відповідно до горизонтально-структурного підходу для класифікації 

економічних форм власності, її видів і типів як критерії використовуються 

рівень розвитку продуктивних сил, характер поєднання працівника із засобами 

виробництва, правочинність суб'єктів відносин власності на ресурси, 

результати та управління виробництвом, механізм розподілу доходу і т. д. 
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Відповідно до цього підходу з усього різноманіття відносин власності 

відокремлюється два основних типи власності: приватна і суспільна. 

Тип власності – це найбільш узагальнені принципи її функціонування, 

сутність характеру поєднання робітника із засобами виробництва. 

Приватна власність характеризується тим, що засоби виробництва, а 

отже, і вироблений продукт належать приватним особам, на основі їх 

виняткового права на володіння, користування і розпорядження об'єктом 

власності, коли його власником є юридична або фізична особа. 

Тому розрізняють такі види приватної власності як трудова і нетрудова. 

В тих суспільствах, де переважає ручна фізична праця, нетрудові доходи 

справді означають експлуатацію (рабовласницьке господарство, феодальне 

господарство, капіталістичне господарство). 

В цивілізованих економіках (переважає високомеханізоване та 

автоматизоване виробництво) нетрудові доходи не завжди мають соціально 

несправедливий характер. Застосування капіталу підвищує продуктивність 

праці. Тому той доход, що походить від капіталу, логічно має 

привласнюватись його власником. 

Трудова приватна власність основана на власній праці власника або 

членів його сім'ї. 

Основною формою такого виду власності є дрібнотоварне фермерське, 

ремісниче, одноосібне господарство, де власник і робітник виступають в одній 

особі. Йому ж належить і вироблений продукт. 

Нетрудова приватна власність основана на використанні найманої 

(чужої) праці. Вона передбачає відокремлення власника від безпосередньої 

участі в процесі виробництва (працює найманий робітник), а безпосереднього 

робітника (найманого) - від засобів виробництва (бо вони йому не належать). 

Тобто, власник і робітник - це різні особи. Цим закладаються основи 

малоефективної праці робітника, тому що продукт виробництва належить не 

йому, а власникові засобів виробництва. 

Формами нетрудової приватної власності історично були 

рабовласницька, феодальна, приватнокапіталістична. 

Суспільному типу притаманне спільне привласнення засобів 

виробництва і виробленого продукту.  

Його можна представити у двох основних формах: державна і 

колективна власність. 

Колективна власність – виникає на основі добровільного об’єднання 

майна або коштів громадян і юридичних осіб для досягнення спільної мети 

(наприклад, створення житлово-будівничого кооперативу для отримання 

житла). На цій формі засновані акціонерні товариства, релігійні організації, 

кооперативи.  

Державна – форма, коли суб’єктом власності є держава через свої 

органи: Верховну Раду, фонд державного майна.  

В складі державної власності розрізняють: загальнодержавну і 

комунальну. 
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Суспільний і приватний типи не можна протиставляти. Досвід країн з 

розвинутою ринковою економікою переконливо доводить, що різні типи і 

форми доповнюють одна одну. 

Закон України «Про власність» виділяє індивідуальну (приватну), 

колективну, державну. 

 Всередині кожної з трьох основних форм власності вирізняють їхні 

різновиди: 

- загальнонародна – загальнодоступна всім членам суспільства 

(власність на природні ресурси); 

- державна – ресурси земельних надр, підприємства й установи 

центральної влади (уряду); 

- муніципальна (комунальна) – перебуває у розпорядженні місцевих 

органів влади; 

- колективна – перебуває у володінні та розпорядженні трудових 

колективів; 

- корпоративна приватна – існує на основі об’єднання майна з пайових 

внесків членів; 

- індивідуальна приватна – належить одній особі; 

- власність громадських організацій (спілок, асоціацій та ін.); 

- сімейна. 

Форми власності перебувають у постійному розвитку. В міру еволюції 

цивілізації змінювалися і відносини власності, набуваючи найрізноманітніших 

форм. Це дає підставу стверджувати, що власність є категорія історична. 

Нерідко висловлюють сентенцію, що основою ринкових відносин може 

бути лише приватна власність, під якою розуміють власність окремих осіб 

або індивідуальну приватну власність. 

 Світовий досвід свідчить, що розвинута ринкова економіка, 

цивілізований ринок спираються на поліморфізм власності.  

Поліморфізм — термін, який має кілька значень. 

Сучасний РИНОК не байдужий до того, чи самостійні економічні 

(ринкові) суб'єкти і наскільки вони вільні у своїй господарській діяльності. 

Базою застосування державної форми власності є ті сфери економіки, 

в яких об'єктивно велика потреба в прямому централізованому управлінні, 

здійсненні державних інвестицій, а орієнтація на прибутковість не є критерієм, 

достатнім для функціонування у суспільних інтересах.  

Сюди належать види діяльності, що виникли в процесі розвитку 

суспільних продуктивних сил і можуть функціонувати тільки як загальні 

(єдине ціле), завдяки йому об'єктивно створюється (формується) державна 

форма управління ними та їх матеріальна основа (засоби інформації, соціальна 

і виробнича структури, екологічний захист, фундаментальна наука і 

наукомістке виробництво, наприклад високих технологій для авіакосмічної 

техніки, і т. д.).  

У сучасному світі немає жодної країни, де б держава не займалася 
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активно господарською діяльністю.  

У країнах з розвинутою ринковою економікою за допомогою податків 

державі централізується і перерозподіляється від 1/3 (США, Японія) ; понад 

50 % (Швеція) валового національного продукту.  

У західних країнах частка держави в основних фондах становить від 7 і 

30 % і більше.  

У соціалістичній Україні, як і в цілому по СРСР, донедавна економічній 

практиці переважало прагнення до «єдиної фабрики», укрупнення 

виробництва на основі розвитку державної власності. Остання 

проголошувалась головною і загальнонародною, що сьогодні правомірно 

заперечують більшість економістів.  

Історично термін «приватна власність» виник, щоб відмежувати 

державне (казенне) майно від усіх інших видів майна. Тому вважалося, що все 

недержавне є приватним. Сьогодні, при величезній розмаїтості форм 

власності, «неказенною» є власність не тільки окремих громадян, але й 

кооперативів, асоціацій, народних підприємств.  

Багато хто сьогодні гадає, що приватна власність – це безроздільна, нічим 

не обмежена (крім волі свого хазяїна) власність. У дійсності приватний 

власник має повне право робити над об'єктом своєї власності всі операції, що 

вважає за потрібне, аби ці операції не втручалися в сферу приватної власності 

інших осіб. У цивілізованому суспільстві вироблені певні правила поведінки 

власників. До приватної власності можна віднести: 

1) домашні господарства як економічні одиниці, що здійснюють 

виробництво продукції і надають послуги для власних потреб; 

2) легальні приватні підприємства, що діють відповідно до законодавства. 

Сюди належать підприємства будь-якого розміру – від індивідуального 

кустарного виробництва до великих підприємств; 

3) нелегальні приватні підприємства в складі «тіньової економіки». Сюди 

належить уся діяльність у сфері виробництва товарів і надання послуг, яку 

приватні особи здійснюють без спеціального дозволу влади; 

4) будь-який вид використання приватного майна або особистих 

заощаджень – від здачі в оренду квартири до грошових лихварницьких 

операцій – між приватними особами.  

Приватний сектор розвивається спонтанно, без існування будь-яких 

інструкцій з центру, що свідчить про життєздатність приватної власності. 

Однією з основних умов розвитку приватного сектора є повна свобода 

заснування підприємства і початку будь-якої виробничої діяльності. 

Приватний сектор не повинен наштовхуватися на жодні заборони. 

Друга умова розвитку приватного сектора потребує юридичних гарантій 

щодо виконання умов договорів, укладених між фізичними особами. 

Третя умова — абсолютне нормативне забезпечення приватної 

власності. Гарантії її недоторканості повинні передбачатися законами, 

програмами партій і заявами головних державних Діячів. 

Четверта умова потребує, щоб кредитна політика в країні стимулювала 

приватні капіталовкладення. 
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Для подальшого розвитку приватного сектора дуже важливо 

сформувати у суспільстві повагу до приватного сектора. Це –п`ята умова. За 

ринкової економіки, якщо покупцю потрібен товар запропонований 

продавцем, і перший готовий заплатити затребувану ціну, діяльність 

підприємця, торговця як продавця має розглядатися як суспільне корисна. 

Приватна власність у ході функціонування набуває окремих рис 

суспільного характеру. Це проявляється у виплаті обов'язкових внесків для 

соціального страхування, податків у державний і місцевий бюджети, ренти 

тощо. Крім того, приватні власники несуть таку саму економічну і правову 

відповідальність задовольняють визначені потреби, як і державні, а також 

колективні підприємства. 

Колективна власність в Україні була подана насамперед кооперативною 

власністю колгоспів, споживчих та інших форм корпорації а з початку 90-х 

років також акціонерною власністю, власністю спільних, змішаних 

підприємств. 

Споконвічними принципами кооперативної власності, визначеними 

історично і логічно, є:  

1) пайова основа формування фондів і коштів кооперативних 

підприємств;  

2) участь членів кооперативу в його діяльності своєю працею. Це 

стосується всіх видів кооперації;  

3) право вступу до кооперативу і виходу з нього з поверненням належного 

майна. Кооперативна форма власності – це колективна форма власності, але 

яка втрачає ознаки індивідуальності, що проявляється в зв'язку доходу з 

індивідуальним внеском (паєм). Різновидом колективної форми власності є 

акціонерна власність. 

Отже, жодна з форм власності не може бути ідеальною та універсальною. 

Кожна з них має свої сфери найефективнішого застосування.  

 

3. Роздержавлення і приватизація власності: сутність, цілі, завдання 

 

Роздержавлення – це сукупність заходів з перетворення державної 

власності, спрямованих на усунення надмірної ролі держави в економіці.  

Крім того, роздержавлення означає зняття з держави більшості функцій 

господарського управління, передачу відповідних повноважень на рівень 

підприємств, заміну вертикальних господарських зв'язків горизонтальними.  

Роздержавлення може здійснюватися по таких напрямах: 

1) роздержавлення процесів присвоєння, визнання кожного працівника і 

трудового колективу рівноправним учасником привласнення, 

демонополізація;  

2) створення різноманітних форм господарювання, надання всім формам 

підприємств рівних прав на свободу господарської діяльності в рамках закону; 

3) формування нових організаційних структур, створення нових форм 
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підприємницької діяльності (концерни, консорціуми, асоціації і т. д.), між 

якими головну роль відіграють горизонтальні зв'язки. 

Таким чином, роздержавлення спрямоване на подолання монополізму, 

розвиток конкуренції і підприємництва.  

У тісному зв'язку з роздержавленням перебуває приватизація – один з 

напрямів роздержавлення власності, що полягає в передачі її в приватну 

власність окремих громадян та юридичних осіб.  

Приватизація державних і муніципальних підприємств України означає 

придбання громадянами, акціонерними товариствами (товариствами) у 

держави і місцевих органів влади у власність: підприємств та їх підрозділів, 

що виокремлюються в самостійні підприємства; матеріальних і 

нематеріальних активів підприємств; часток (паїв, акцій) держави і місцевих 

органів влади в капіталі акціонерних товариств (товариств); належних 

приватизованим підприємствам часток (паїв, акцій) у капіталі інших 

підприємств. 

Таким чином, розбіжності між приватизацією і роздержавленням 

зводяться до того, що перша відображає процес докорінної трансформації 

відносин власності, а друга є поняттям, що охоплює весь комплекс 

перетворень існуючої господарської системи, спрямованих на руйнацію в ній 

державного диктату і створення умов для функціонування економіки як 

незалежної від держави сфери суспільної діяльності людей. 

Об`єктами приватизації можуть бути: велика промисловість, дрібні 

середні підприємства промисловості і торгівлі, підприємства сфери послуг, 

жилий фонд, житлове будівництво, підприємства сільського господарства та 

ін. 

Після приватизації суб'єктами власності стають: приватна особа, 

працівник приватизованого підприємства, трудовий колектив, банки, 

холдинги, акціонерні товариства (товариства) т. д. 

Масштаби приватизації в тій або іншій країні залежать від того, 

наскільки широко використовувався в них метод націоналізації приватного 

сектора в попередній період. 

Процес денаціоналізації означає повернення власності попереднім 

власникам. Зрозуміло, що в Україні така форма роздержавлення через 

об'єктивні і суб'єктивні обставини не може широко застосовуватися. Тому 

приватизація являє собою програму впорядкованого входу країни у ті сфери 

діяльності, де приватне підприємництво спроможне функціонувати досить 

успішно. 

Важливо зрозуміти, що приватизація зовсім не означає звільнення 

держави від відповідальності за ту або іншу соціальну сферу або загальний 

добробут громадян. Приватизація просто визнає, що на перший план виходять 

якість і вартість товарів і послуг, а не той, хто їх робить.  

У кожному окремому випадку держава за бажанням може 

використовувати свою владу, але обов'язково нести відповідальність по 

забезпеченню виробництва тих або інших товарів, надання тих або інших 

послуг і гарантувати, щоб їх рівень відповідав необхідним стандартам. Проте 
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державі немає потреби робити товари або надавати послуги, якщо це бажають 

і можуть краще зробити приватні підприємці. У більшості випадків приватний 

сектор, що діє в умовах конкуренції, спроможній і готовий надати товари і 

послуги високої якості за цінами, нижчими за державні. 

Основними цілями і завданнями приватизації є:  

- розвиток конкуренції і підвищення ефективності державного сектора; 

- прискорення економічного росту з подальшим залученням 

недержавних інвестицій;  

- усунення державної монополії; створення повноцінного ринку 

капіталу, цінних паперів; поділ відповідальності за зовнішній борг між урядом 

і великим бізнесом;  

- зменшення ролі політичної мотивації в прийнятті економічних 

рішень; залучення приватного капіталу в традиційно державні галузі - освіту, 

культуру, охорону здоров'я, інфраструктуру; послаблення впливу профспілок. 

Відповідно до чинного законодавства України приватизація державної 

власності здійснюється на основі таких принципів:  

- законність;  

- пріоритет прав трудового колективу підприємства, що 

приватизується; 

- забезпечення соціальної захищеності і рівності прав громадян 

України у процесі приватизації;  

- пріоритетне надання прав власності громадянам України;  

- безкоштовна передача частини державного майна кожному 

громадянину України;  

- приватизація державного майна на платній основі із 

застосуванням приватизаційних паперів;  

- дотримання антимонопольного законодавства;  

- повне, своєчасне і достовірне інформування громадян про всі дії 

щодо приватизації. 

 

Тема 6. Економічні потреби і інтереси 

 

1. Економічні потреби та їх класифікація. Закон зростання потреб. 

2. Корисність продукту. Гранична корисність. 

3. Крива виробничих можливостей. 

 

1. Економічні потреби та їх класифікація 
 

Початковим імпульсом будь-якого виробництва є людські потреби. 

Саме вони визначають спрямованість розвитку виробництва. 

Потреба – це відчуття нестачі, необхідність в будь-яких речах, бажання 

володіти ними, почуття незадоволеності за їх відсутності. Саме стан 

незадоволеності примушує людину здійснювати виробничу діяльність. 
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Потреба – це потреба в чому-небудь, об’єктивно необхідному для 

підтримки життєдіяльності людини, колективу, нації, суспільства в цілому; 

внутрішній збудник активності.  

Класифікація потреб відрізняється великим різноманіттям. Різні 

економісти намагалися визначити багатогранність потреб людини. Так, 

А. Маршалл, відмічає, що потреби можна поділити на абсолютні і відносні, 

вищі та нижчі, невідкладні та ті, які можна відкласти, прямі та непрямі, сучасні 

та майбутні. 

Класифікація потреб: 

І. За характером виникнення: 

- базові (життєво важливі) – підтримують життя людей як біологічних 

істот (повітря, їжа, вода, захист від негоди та ін.); 

- породжені цивілізацією – потреби в освіті, комфорті, транспорті та ін. 

II. За терміновістю задоволення: 

- першочергові – найважливіші потреби (їжа, вода, одяг); 

- вторинні – прикраси, розваги та ін. 

III. За способом задоволення: 

- матеріальні – задовольняються матеріальними благами (хліб, будинок); 

- нематеріальні – задовольняються нематеріальними благами (книжки, 

музеї, 

театри). 

IV. За суб’єктами задоволення: 

- особисті (індивідуальні) – стосуються однієї людини (відпочинок, їжа, 

освіта); 

- колективні – стосуються великої кількості людей (автобуси, кафе, 

музеї). 

Наведена класифікація потреб доволі умовна та залежить від багатьох 

чинників: статі людини, місця проживання, рівня доходів, стану здоров’я, 

професії, віку, освіти, національності та ін. 

У загальному вигляді виділяють наступні потреби:  

- біологічні потреби, зумовлені існуванням та розвитком людини як 

біологічної істоти ( їжа, одяг, житло тощо);  

- соціальні потреби, зумовлені соціальною (суспільною) природою 

людини (спілкування, суспільне визнання, самореалізація тощо);  

- духовні потреби (творчість, самовдосконалення, самовираження 

тощо).  

Економічні потреби – потреби в економічних благах з бажанням 

володіти ними.  

Економічні потреби – це ставлення людей до економічних умов 

життєдіяльності, яке характеризується відчуттям нестачі певних благ і послуг 

та бажанням володіти ними, щоб подолати це відчуття. Потреби мають 

об'єктивно-суб'єктивний характер. Їх походження визначається двома групами 

причин: фізіологічними, оскільки людина є живою істотою і потребує певних 

умов та засобів існування, суспільними, оскільки життєдіяльність людини 

відбувається в рамках суспільства. 
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Надаємо класифікацію економічних потреб за певними критеріями:  

1. За ступенем реалізації:  

- абсолютні, що відповідають світовому рівню;  

- дійсні, які типові для даної країни або регіону;  

- платоспроможні . 

Абсолютні (максимальні) потреби – це ті, які відповідають останнім 

досягненням науки і техніки і які будуть задоволені в перспективі. Вони є 

орієнтиром економічного розвитку. 

Дійсні потреби – це ті, що склалися на основі досягнутого рівня 

виробництва і є суспільно нормальними для даного періоду. Вони показують 

можливість задоволення потреб людини при нинішньому рівні розвитку. 

Платоспроможні - це ті, які людина може задовольнити відповідно до 

власних доходів і рівня цін. Це фактичне народне споживання. Вони 

показують відставання задоволення потреб від дійсних.  

Співвідношення між дійсними і абсолютними потребами показує 

можливий ступінь задоволення потреб при даному рівні розвитку 

виробництва.  

Задоволення абсолютних потреб (ЗАП) можна виразити формулою: 

ЗАП = ДП (дійсні потреби) / АП (абсолютні потреби) 

Зростання дійсних потреб перебуває під впливом зростання абсолютних 

потреб. 

2. За пріоритетністю (піраміда потреб А.Маслоу):  

- фізіологічні потреби (вода, їжа, одяг);  

- потреби у безпеці й захисті (захист від ворогів, старості, негоди);  

- соціальні потреби (дружба, спілкування, любов);  

- потреби у повазі (самоповага, повага інших, визнання, прагнення 

соціального статусу);  

- потреби у самовираженні й самореалізації (удосконалення духовних і 

фізичних здібностей людини). 

Згідно з наведеною ієрархією потреб вищі запити людини не виступають 

на перший план доти, доки не будуть задоволені найнагальніші. Задоволення 

первинних потреб породжує бажання задовольнити наступні за вагомістю 

(вторинні) потреби, що стають рушійною силою свідомої діяльності.  

3. За суб’єктами:  

- індивідуальні (в їжі, одязі, житлі), колективні (в відповідних умовах 

праці, кваліфікованому керівництві) й суспільні (у зниженні рівня інфляції та 

безробіття;  

- потреби домогосподарств, підприємств, держави.  

Засоби задоволення людських потреб називаються благами.  

Розрізняють такі блага:  

- неуречевлені (сонячне світло, здоров'я, спілкування, знання) і 

уречевлені (дари природи, а також продукти праці: їжа, одяг, житло тощо);  

- неекономічні (необмежені, їхні обсяги перевищують наявні людські 

потреби) й економічні (обмежені, обсяги яких менші за існуючі потреби). 
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Задоволення економічних потреб виступає внутрішнім спонукальним 

мотивом виробництва, розподілу, обміну та споживання у рамках певної 

системи соціально-економічних відносин.  

Носіями економічних благ виступають найрізноманітніші товари й 

послуги.  

В їхній сукупності розрізняють:  

- споживчі блага (товари і послуги, призначені для безпосереднього 

задоволення людських потреб) і виробничі блага (товари і послуги призначені 

для виробництва споживчих благ);  

- матеріальні блага (товари і послуги сфери матеріального виробництва) і 

нематеріальні блага (створюються у сфері нематеріального виробництва);  

- теперішні блага (перебувають у безпосередньому користуванні 

економічних суб’єктів) і майбутні блага (товари і послуги, якими економічні 

суб’єкти зможуть скористатися в майбутньому) тощо.  

Зміна потреб відбувається не тільки в їхній кількості, а й у структурі. Так, 

у XX ст. потреби пройшли три етапи розвитку: 

1) 1920-1950-ті рр. – переважний розвиток матеріальних потреб; 

2) 1950-1980-ті рр. – розвиток нематеріальних потреб і особливо сфери 

послуг; 

3) з 1980-х рр. дотепер – зростання творчих і духовних потреб особистості 

у зв’язку зі збільшенням частки вільного часу людини. 

Економічний інтерес – намагання людей задовольнити свої об’єктивні 

потреби. Економічні інтереси – об’єктивні спонукальні мотиви господарчої 

діяльності людей, обумовлені їх місцем в системі суспільного поділу праці і 

знаходяться під впливом історично визначених виробничих відносин. 

Економічний інтерес – вигода, якої досягають у процесі реалізації 

економічних відносин. Якщо економічні відносини не реалізують економічних 

інтересів, суб’єкти намагаються досягти своєї вигоди поза економічними 

відносинами. 

Класифікація економічних інтересів: за суб’єктами – особисті, 

колективні, суспільні; за важливістю – головні і другорядні; за об’єктом – 

майнові, фінансові, інтелектуальні, інтереси режиму праці тощо (рис.1) 

Система інтересів завжди суперечлива. Суперечність пов’язана з 

виявами суб’єктивізму. Суперечність об’єктивна заснована на відмінностях в 

економічному становищі різних суб’єктів. 

В будь-якому суспільстві має місце складне переплітіння економічних 

інтересів. В значній частині вони діють як соціальні протиріччя. 

Основною метою економічної теорії як науки є вирішення проблеми 

задоволення постійно зростаючих (безмежних) потреб суспільства за умови 

обмеженості ресурсів. Безмежність потреб і обмеженість ресурсів 

породжують дію двох законів суспільного розвитку – закону зростання 

потреб і закону розвитку факторів виробництва. 

Суть закону розвитку факторів виробництва полягає у підвищенні 

ефективності виробничих ресурсів з послідовним нарощенням обсягу 
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відтворюваних ресурсів та їх якісних показників (продуктивності, корисності 

тощо). 

Закон зростання потреб – це закон, що виражає суттєві взаємозв‘язки між 

рівнем розвитку суспільного господарства, з одного боку, і зростанням потреб 

людства – з другого.  

Цей закон діє у кожному суспільстві, оскільки в міру розвитку суспільного 

виробництва, а разом з ним і людини (як особистості та продуктивної сили) 

відбувається поступове зростання її потреб. Схематично закон зростання 

потреб виглядає наступним чином: 

…П' → В' → П''→ В''… 

Це означає, що збільшені потреби П' (П'=П+∆П) стимулюють зростання 

виробництва, підвищення якого веде до зростання потреб П'', а це, в свою 

чергу, є причиною подальшого зростання виробництва В''. Такий процес є 

безперервним, оскільки потреби людини є безмежними. 

Відповідно до цього закону безперервний розвиток потреб є рушійною 

силою економічного й духовного прогресу людства, що, у свою чергу, 

стимулює появу дедалі нових і нових потреб.  

Таким чином, потреби й виробництво перебувають у суперечливій 

залежності взаємовпливу та взаємозумовленості.  

Потреби у споживанні породжують стимули до виробництва. 

Виробництво задовольняє існуючі й породжує нові потреби.  

Розуміння потреб споживачів і вміння задовольнити ці потреби одночасно 

з вирішенням завдань раціонального використання обмежених ресурсів стає 

вирішальною передумовою успіху підприємницької діяльності.  

Задоволення потреби супроводжується отриманням корисності.  

Усвідомлені потреби мають назву економічних інтересів.  

 

2. Корисність продукту. Гранична корисність 

 

В економічній теорії поняття корисності відрізняється від 

загальноприйнятого його значення.  

По-перше, корисність – суб’єктивне поняття, тобто корисність одного і 

того ж товару для різних людей різна. По-друге, корисність формується під 

впливом об’єктивних обставин. Корисними можуть бути лише доступні для 

споживача блага. 

Проблема виміру корисності – одна з найскладніших в економічній теорії. 

В минулому для зручності дослідження економісти намагалися 

здійснювати кількісну оцінку. Такий підхід до виміру корисності отримав 

назву кількісного (кардиналістського) підходу. Однак умовність, 

абстрактність, суб’єктивність кількісного виміру була настільки очевидною, 

що від таких спроб прийшлось відмовитись. Зараз частіше йде мова не про 

вимір, а про оцінку корисності. 

Дійсно, якщо споживач не може здійснити кількісний вимір корисності, 

то він завжди може порівняти отриману корисність двох наборів благ і 

визначити, що перший для нього більш корисний ніж другий. Цей підхід має 
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назву порядкового (ординалістського), він вважається основним при аналізі 

поведінки споживача. 

Кардиналістський підхід базується на тому, що між корисністю та 

кількістю спожитих благ існує певний функціональний зв’язок. Його 

відображає функція корисності, як співвідношення між обсягами спожитих 

товарів та послуг і рівнем корисності, якого досягає споживач: 

U = f (Q x ; Q y ;…..;Q z ) 

Для побудови моделі поведінки споживача введемо ще одне 

припущення: нехай споживач формує свій набір лише за рахунок двох товарів 

(Х, У). Тоді функцію корисності можна відобразити у спрощеному вигляді: 

U = f (Q x ; Q y ) 

Прихильники кількісного підходу до аналізу корисності – економісти 

ХІХ ст У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас – пропонували вимірювати 

корисність спеціальними умовними кількісними одиницями – «ютілі». 

Кількісній школі належали великі досягнення в теорії споживання, серед 

яких – відкриття граничної корисності та закону її спаду, обґрунтування 

рівноваги споживача на основі еквімаржинального принципу і дослідження 

психолого-економічних законів споживання та інше. 

Ступінь корисності може виражатися різними показниками. 

Загальна корисність – величина, яка відображає загальну 

задоволеність індивіда споживанням певної кількості блага (рис. 2). 

 
Рис. 1.  Загальна корисність 

 

Сукупна корисність зростає в процесі споживання, але вона зростає все 

меншою й меншою мірою. 

Для більш точного описання процесу спадної корисності в економічній 

науці використовується поняття граничної корисності – це приріст 

корисності за умов споживання додаткової одиниці товару чи послуги. 

Використовуючи це поняття, сформулюємо закон спадної граничної 

корисності: по мірі збільшення кількості спожитого товару його гранична 

корисність має тенденцію до скорочення (рис. 2). 
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Рис. 2. Гранична корисність 

 

Принцип спадної граничної корисності називається першим законом 

Госсена. Він стверджує, що із зростанням споживання будь-якого одного блага 

при фіксованому обсязі споживання усіх інших благ загальна корисність 

зростає все меншими темпами, а гранична корисність при цьому спадає. 

Закон спадної граничної корисності стверджує, що кожна додаткова 

одиниця блага, що споживається, приносить людині менше задоволення, ніж 

попередня.   

 

3. Крива виробничих можливостей 

 

Будь яка економічна діяльність зводиться до прийняття рішення про те 

що?, як?, для кого виробляти? Це рішення – є вибором між альтернативними 

 можливостями, які необхідно робити кожного разу для досягнення своєї мети. 

Необхідність вибору обумовлено наявністю постійної суперечності між 

потребами й бажаннями, з одного боку, та можливостями їх задоволення, з 

іншого. 

Економічні потреби – внутрішні мотиви, що спонукають до 

економічної діяльності. Особливість потреб полягає в їх безмежному 

зростанні. 

Тож основа цієї суперечності – є рідкісність ресурсів, необхідних для 

забезпечення постійно зростаючих потреб у товарах та послугах. 

Основна проблема економічної теорії та господарської практики – 

розв’язання протиріччя між бажаннями індивідів задовольнити свої безмежні 

потреби та обмеженістю ресурсів, які знаходяться в їх розпорядженні. 

Обмеженість ресурсів породжує серед товаровиробників конкуренцію 

щодо їх використання та розподілу, а отже, обумовлює вибір оптимального 

варіанта їх застосування. 

Економічний вибір – вибір найкращого варіанта серед альтернативних, 

який дозволяє досягти максимального задоволення потреб за мінімум витрат. 

Щоб отримати максимальну кількість товарів та послуг, виготовлених з 

обмежених ресурсів, товаровиробнику необхідно не тільки забезпечити 

використання усіх придатних для цього ресурсів, а й застосовувати їх таким 

чином, щоб кожен з них вносив якомога більший вклад у загальний обсяг 

виробленої продукції. Економічний аспект проблеми вибору полягає у 
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з’ясуванні: який варіант використання обмежених ресурсів забезпечить 

максимум доходності. 

Економічній науці вдалося розробити модель, яка представляє вибір як 

економічну проблему.  

Ця модель отримала назву «графік (крива) виробничих можливостей» 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Крива виробничих можливостей 

 

Для побудови графіка, припустимо, що ми маємо такі ресурси, які 

дозволяють виробити товар А та товар В. Оскільки величини ресурсів 

обмежені, то обмеженими будуть і максимальні результати їх використання 

(для товару А – точка А, для товару В – точка В). Якщо поєднати точки 

«максимумів» (А та В), то отримаємо «криву виробничих можливостей». Сама 

назва показує, що вона позначає межі (обсяг) максимально можливого 

одночасного виробництва товарів А та В при повному використані обмежених 

виробничих ресурсів. 

Таким чином, кожна точка на кривій виробничих можливостей є 

жорстким заданим кількісним співвідношенням товарів А та В. Тож 

співвідношення величин знаходиться у від’ємній залежності: чим більше 

виробляється товару А, тим менше буде вироблятися товару В (і навпаки). 

Крива виробничих можливостей характеризує від’ємну залежність між 

парними величинами максимальних результатів виробництва (за умови 

повного використання обмеженого обсягу виробничих ресурсів). 

Точка Е, яка знаходиться у середині області виробничих можливостей, є 

результатом неповного, неефективного використання виробничих ресурсів. В 

реальності економіка будь-якої країни перебуває на підступах до кордонів 

кривої виробничих можливостей. Тому є дві причини: суб’єктивна, до якої 

відносять: стихійні, природні (поводі, посухи), соціальні (політичні, 

конфліктні), ринкові (несподівані зміни попиту); об’єктивна: ринкова 

економіка передбачає наявність резерву виробничих ресурсів, щоб оперативно 

відгукнутись на зміну ринкової кон’юнктури. 

Точка F, яка знаходиться за межами виробничих можливостей, означає 

недосяжність сьогодні такого результату. Але виробничі можливості 
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суспільства постійно зростають завдяки технічному, економічному 

тасоціальному прогресу, а це постійно розширює межі виробничих 

можливостей. 

 

Тема 7. Товарне виробництво та товарно-грошові відносини 

 

1. Форми суспільного господарства. 

2. Товар і його властивості. 

3. Теорії вартості товару. 

 

1. Форми суспільного господарства 

 

Розвиток суспільства свідчить про те, що протягом тривалих історичних 

періодів, які охоплюють ряд якісно різних способів виробництва, зберігаються 

окремі спільні форми економічного життя, зокрема господарювання. 

Спільні економічні форми з часом змінюються, що зумовлює еволюцію форм 

господарювання. Але це відбувається повільніше і за іншими законами, ніж 

зміна способів виробництва.  

Загальними формами організації суспільного виробництва виступає 

натуральне та товарне виробництво. 

Історично першим було натуральне виробництво – виробництво благ 

безпосередньо для задоволення власних особистих та виробничих потреб 

виробника, їх споживання в господарстві.  

Натуральне виробництво домінувало в первісній общині, в межах 

рабовласницького способу виробництва, а також у межах перших двох етапів 

розвитку феодального способу виробництва. 

Виробничі відносини у натуральному господарстві не уречевлюються, 

тобто не набувають форми відносин між товарами (речами), а є відносинами 

безпосередньо між індивідами натурального господарства і тому виступають 

прозоро у процесах виробництва, розподілу, обміну і споживання продуктів 

праці.__ 

У натуральному господарстві економіка будувалася виходячи з 

внутрішньогосподарських потреб для забезпечення життєдіяльності замкненої 

економічної ланки. Безперечно, це не виключає того, що певні продукти праці 

іноді обмінювалися на інші з будь-якими окремими суб’єктами чи общинами. 

Але цей обмін був випадковим або таким, який не справляв серйозного впливу 

на виробничу сферу. 

Отже, аналіз основних рис натуральної форми господарювання дає 

змогу 

характеризувати цю форму як: 
- замкнену, консервативну, примітивну систему економічних 

відносин, в якій були відсутні змагальність між виробниками, стимули до 

удосконалення знарядь праці і підвищення її продуктивності; 

- таку, джерелом функціонування якої є ручна праця, її матеріальною 
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основою є найпростіші знаряддя праці та рутинна техніка; 

- форму, для якої притаманний прямий економічний зв’язок 

(обминаючи обмін, через розподіл) між виробництвом і споживанням, що не 

спонукало виробників окремих господарств до обміну досвідом, до зниження 

витрат виробництва (обмін, якщо і мав тут місце, то він був випадковим і не 

відігравав істотної ролі); 

- таку, що гальмувала становлення та розвиток різних форм 

власності, а це, в свою чергу, позбавляло людину можливості реалізувати 

власний інтерес, реалізувати себе як особистість; 

- форму, яка не сприяла подальшому розвитку, поглибленню 

суспільного поділу праці, підвищенню її продуктивності, не створювала умов 

до задоволення. 

Тому цілком обґрунтовано можна дійти висновку, що натуральна форма 

суспільного господарства не має майбутнього, перспектив до подальшого 

розвитку і є формою історично обмеженою. 

На зміну натуральній формі господарювання поступово приходить 

товарна форма виробництва, яка тривалий час існує поряд, проникаючи в 

неї і розкладаючи її. Остаточний розклад натурального виробництва як 

основної форми господарювання відбувається в епоху пізнього середньовіччя, 

епоху зародження й прогресу капіталізму. 

Товарне виробництво з’явилося приблизно у ІV тис. до н.е., однак стало 

панівним з переходом до ринкових відносин. 
 Проте натуральна форма господарювання не зникає повністю, а 

тривалий період співіснує поряд з товарною. Поява товарного виробництва 

пов’язана з розвитком продуктивних сил (металеві знаряддя праці). Зростання 

продуктивних сил зумовило виробництво додаткового продукту – надлишку 

понад необхідного для відтворення людини. 

Можна виділити 3 умови виникнення товарного виробництва: 

1. Суспільний поділ праці та спеціалізація виробництва. 

2. Обмеженість сукупних виробничих ресурсів і матеріальних благ. 

3. Економічна відокремленість виробників. 

Безпосередньою матеріальною основою виникнення та розвитку 

товарного виробництва є загальний та частковий поділ праці, що обумовлює 

єдино можливий шлях взаємозв’язку окремих сфер виробництва, 

перетворення їх у сукупний відтворювальний комплекс – обмін продуктів 

праці як товарів. 

Проте, виявляється, що для виникнення та подальшого розвитку 

товарного виробництва такої умови, як суспільний поділ праці та спеціалізація  

виробників на виготовленні окремих товарів, недостатньо. Необхідно, щоб 

виробник був економічно незалежним, економічно уособленим 

(відокремленим), щоб він мав змогу самостійно вирішувати, яку саме 

продукцію йому виробляти, а також привласнювати результати виробництва.  

Поль Самуельсьон пише: «Питання: що, як і для кого виробляти – не 

становило б проблеми, якби ресурси не були обмежені. Якби можна було 

виробляти будь-який товар у необмеженій кількості, аби людські потреби були 
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повністю задоволені, не мав би великого значення той факт, що один товар 

виготовлений у надто великій кількості. Тоді не мало б значення і 

нераціональне поєднання праці і матеріалів. Оскільки кожен міг би мати всі 

блага у необхідній кількості, не мало б значенні і те, як розподіляються товари 

і доходи між різними індивідуумами». 

Отже, товарне виробництво являє собою таку суспільну форму 

організації суспільного виробництва, в умовах якої продукти виготовляються 

не для власного споживання окремими виробниками, а для продажу чи обміну, 

тобто воно спрямоване на задоволення суспільних потреб, і реалізація цих 

продуктів відбувається на ринку шляхом купівлі-продажу. 

Товарне господарство докорінно відрізняється від натурального 

господарства: 

- є господарством відкритого типу: виробники постійно прагнуть 

збільшити обсяги своєї діяльності, розширити кордони обміну результатами 

своєї праці; 

- оскільки межі товарного виробництва і обміну неухильно 

розширюються, то воно поступово охоплює всі сфери життєдіяльності 

людини, товарами стають всі продукти праці, товаром стає навіть сама 

здатність людини до праці – робоча сила; 

- товарне виробництво сприяє реалізації власного інтересу кожної 

людини, яка бере участь у ньому; більш того, вона стає передумовою реалізації 

здібностей людини, дозволяє їй відчути себе особистістю; 

- змагальність (конкуренція) виробників в умовах товарного 

господарювання постійно вимагає від них удосконалювати знаряддя праці, 

використовувати нові предмети праці, накопичувати передовий досвід та 

обмінюватися ним, здійснювати пошук нових форм організації виробництва і 

все вищезазначене підпорядковувати єдиній меті – зменшенню витрат 

виробництва, підвищенню продуктивності праці з метою збільшення 

прибутку; 

- товарне виробництво – виробництво динамічне, воно створює 

найбільш сприятливі умови для використання науково-технічних досягнень та 

винаходів, новітніх технологій, а це – неодмінна гарантія його подальшого 

розвитку, історичної перспективи; 

- товарна форма організації суспільного виробництва сприяє 

прискореному розвитку продуктивних сил, закладає матеріальні основи для 

прогресивних змін у надбудові суспільства, оскільки за своєю суттю вона є 

демократичною і вимагає обслуговування також демократичних інститутів 

державного управління, в тому числі і тих, які спрямовані на захист прав і 

свобод людини. 

Підсумовуюче вищезазначене можна відмітити основні риси товарного 

виробництва: 

- продукт праці набуває форму товару; 

- обмін товарів відбувається на основі еквівалентності виробничих 

витрат (через купівлю-продаж); 

- використовуються гроші як посередник обміну; 



50 

 

- наявність конкуренції; 

- вільне ціноутворення; 

- стихійність розвитку як форма саморегулювання економіки. 

-  

2. Товар і його властивості 

 

В елементарній формі організації економіки – у натуральному 

господарстві – природною формою багатства виступає натуральний продукт – 

матеріальне благо, яке має, по-перше, споживчу цінність і, по-друге, є 

результатом праці. 

Споживча цінність продукту – це корисність речі, здатність її 

задовольняти ті чи інші потреби людини завдяки певним фізичним та іншим 

властивостям. 

В умовах товарного виробництва продукт праці набуває нові специфічні 

властивості, які перетворюють його на товар. Цей продукт є цінним вже не для 

виробника, а для інших осіб, тобто він набуває суспільної властивості. 

Тож об’єктом відносин, що складаються на ринку, є товар. 

Однак не кожна річ може бути товаром.  

Товар – це лише та річ, яка виготовлена працею людини. Окрім цього 

товар повинен бути не лише виготовлений для інший людей, але й проданий 

іншим людям. Таким чином, речі стають товаром лише тоді, коли вони 

виступають об’єктом обміну між людьми.  

Товар – це продукт праці або певне благо, що здатне задовольнити певні 

потреби людини і призначене для обміну (купівлі-продажу). 

Суть товару розкривається при розгляді його властивостей. 

Властивості товару. 

Перша властивість товару полягає в здатності його задовольняти будь-

яку соціально-економічну потребу людини і при цьому корисність речі надає 

їй споживчої вартості. 

Наприклад, хліб, м'ясо, молоко та інші продукти споживання 

задовольняють потребу в їжі; костюм, плаття — потребу в одязі; верстат, 

нафто, газопровід, виробничі споруди тощо — потребу в засобах виробництва 

При цьому треба мати на увазі, що категорія «споживча вартість» може 

розглядатися з різних сторін: 

по-перше, як складова частина, носій матеріального багатства людства 

незалежно від того чи іншого суспільного ладу; 

по-друге, як річ, що має певні фізико-хімічні властивості. У цьому 

випадку вона є об’єктом вивчення товарознавства, науки, що з’ясовує певні 

корисні якості речі, які здатні задовольняти потреби людини; 

по-третє, як категорія економічна, як носій певних суспільних відносин, 

що виникають між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та 

споживання цих споживчих вартостей.  

В даному разі споживча вартість – предмет вивчення економічної теорії. 

Друга властивість товару, виявляється, що вартість як економічна 

категорія є носієм мінової вартості, а саме здатності одних товарів 
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обмінюватися у певних кількісних пропорціях на інші товари. Звичайно, як 

споживчі вартості товари не можуть бути об’єктом для порівняння, бо вони 

мають задовольняти різні потреби людини, проте завжди їх можна обміняти в 

певному кількісному співвідношенні. 

Це кількісне співвідношення – пропорція, в якій одна споживча вартість 

обмінюється на іншу, розглядається економічною теорією як окрема 

економічна категорія – «мінова вартість» – і це є другою властивістю товару. 

Товар виступає як єдність споживчої вартості та вартості. Ця єдність 

полягає в тому, що товаром не може бути річ, яка не має вартості (повітря, вода 

та ін.), а також річ яка не є споживчою вартістю (не має користі, не 

придатна 

задовольнити якісь потреби людей). Проте цій єдності притаманна 

суперечність, бо річ може бути споживчою вартістю, але не бути вартістю. 

Водночас річ не може бути вартістю, не маючи споживчої вартості, бо якщо 

вона не здатна задовольнити якусь потребу людини (люди не визнають її як 

споживчу вартість, відмовляються купити), то тим самим вони не визнають і 

працю, яка була витрачена в процесі виробництва цієї речі, вважаючи, що вона 

є не корисною, не потрібною.  

Вищезазначена двоїста природа товару (єдність споживчої вартості та 

вартості) визначається двоїстим характером праці виробників, які створюють 

товари. Якщо проаналізувати працю будь-якого товаровиробника з точки зору 

її змісту та форми, в якій вона здійснюється, то, ця праця, з одного боку, – це 

витрати людської робочої сили (витрати фізичної та розумової енергії), праця 

взагалі, незалежно від її конкретних форм; такі витрати лежать в основі 

самої 

праці, є її змістом; а з другого – це праця корисна, що створює певні 

споживчі вартості; така праця має певні, тільки їй притаманні риси, тобто 

здійснюється в конкретній, специфічній формі.  

Працю, що створює споживчу вартість товару, прийнято називати 

конкретною працею.  

Конкретна праця – це корисна праця, яка витрачається в особливій 

доцільній формі з використанням певних засобів виробництва. 

Характерними ознаками конкретної праці є те, що ця праця: 

1) цілеспрямована, має певну мету – виробництво конкретної споживчої 

вартості; 

2) той чи інший її вид передбачає використання в процесі 

функціонування певних знарядь праці, предметів праці та технологій; 

3) має бути належним чином організована; 

4) потребує від працівника певних знань, професійних навичок та 

досвіду їх використання; 

5) має бути втілена в конкретному результаті виготовленої споживчої 

вартості належної якості. 

Абстрактна праця (витрати людської робочої сили взагалі), яка є 

джерелом виготовлення певного товару, що надає можливість зіставити 

іншими товарами, створює вартість товару.  
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При цьому слід мати на увазі, що абстрактна праця – це не просто 

витрати енергії людини, а історично визначена форма суспільної праці, 

економічна категорія притаманна товарному виробництву. Витрати праці у 

фізіологічному розумінні стають абстрактною працею тоді, коли виробники, 

починаючи зі стадії підготовки виробництва певного товару і далі протягом 

усього процесу виробництва, дбають про величину всіх видів ресурсів, 

витрачених у процесі виробництва.  

Абстрактна праця – єдине джерело та субстанція вартості, і проявитись 

вартість може лише в процесі обміну через мінову вартість. 

Якщо вироблений продукт не буде обмінено, то він не набуде суспільної 

споживчої вартості, тобто не буде задовольняти потреби інших людей, а отже 

не стане товаром. Це означає, що абстрактна праця є специфічною 

економічною категорією, що властива лише товарному виробництву. Тому і 

створена нею вартість є не природною, а суспільною властивістю товару. 

Вартість товару – це втілена в товарі суспільна праця, величина якої 

визначається кількістю праці або робочого часу, необхідного для його 

виробництва. 

Кількісний аспект категорії «вартість» дає змогу визначити величину 

вартості.  

Робочий час, який витрачається окремим товаровиробником на 

виробництво товару, є індивідуальним робочим часом на основі якого 

встановлюється різна вартість. 

Суспільно-необхідний робочий час той, який потрібен для виготовлення 

будь-якої споживчої вартості при існуючих суспільно нормальних умовах 

виробництва і при середньому в даному суспільстві рівні вмілості та 

інтенсивності праці.  

Іншими словами, товаровиробники здійснюють виробництво в різних 

індивідуальних і природних умовах, тому на виготовлення однакових товарів 

витрачається різна кількість праці, яка знаходить своє втілення в різних 

затратах робочого часу. Відповідно до цього в товарах матеріалізується різна 

індивідуальна вартість. Але на ринку товари однакової споживної вартості 

оцінюються однаково, оскільки враховуються лише їхня суспільна вартість. Її 

величина визначається не індивідуальним, а суспільно-необхідним часом. 

Вартість змінюється залежно від продуктивності праці – кількості 

продукції, що виробляється за одиницю робочого часу.  

Із зростанням продуктивності праці в одиницю часу створюється все 

більша кількість продукції, що зумовлює зменшення суспільно-необхідного 

часу для виробництва кожної одиниці. Зростання продуктивності відбувається 

під впливом прогресу, техніки, технології, підвищення кваліфікації.  

Величина вартості перебуває в обернено пропорційній залежності від 

продуктивності праці і прямо пропорційній – від інтенсивності. 

Інтенсивність – це затрати праці в одиницю часу. Вона виявляється у 

насиченості, наповненості робочого часу працею.  

За високоінтенсивної праці кожна одиниця часу містить більшу масу 

праці, ніж за низькоінтенсивної. Це свідчить, що робочий час не може повно 
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характеризувати затрати праці, а отже, за різної інтенсивності не може 

виступати й мірилом вартості. При зростанні інтенсивності праці величина 

вартості одиниці товару не змінюється, але пропорційно зростає сукупна 

вартість, що створюється протягом робочого часу. 

Тому суспільно-необхідні витрати праці вимірюються робочим часом за 

середньої інтенсивності праці, середньої вмілості, посильної кожному членові 

суспільства на даному етапі його розвитку.  

Величина вартості товару вимірюється витратами простої праці, тобто 

праці середньої вмілості, посильної кожному членові суспільства на даному 

етапі його розвитку. Така праця не потребує попередньої освіти та 

кваліфікації. 

Складна праця вимагає підготовки виробника до виконання операцій, 

а 

сама підготовка – значних затрат праці. За 1 одиницю складної праці 

створюється значно більша вартість, ніж за 1 одиницю простої. Для виконання 

такої праці потрібні спеціальна підготовка, оволодіння певною спеціальністю.  

 

3. Теорії вартості товару 

 

Вартість товару – категорія складна, багатопланова, динамічна і 

відіграє надзвичайно велику роль у процесі становлення та функціонування 

товарної форми господарства.  

В економічні літературі склалося три основних підходи до визначення 

вартості товару.  
Засновником першої, справді наукової теорії – трудової теорії вартості 

– став англійський економіст У. Петті (1623-1687 pp.), який довів, що в основі 

вартості товару – витрати людської праці.  

Подальший внесок в розвиток цієї теорії здійснили також англійські 

економісти А. Сміт (1723-1790 pp.) та Д. Рікардо (1772-1823 pp.).  

Так, А. Сміт уже не задовольнився загальним поняттям, що джерелом 

вартості є витрати праці працівника, що створює товар, а вважав, що вартість 

товару складається з доходів, які приносять капітал (прибуток), земля (ренту) 

і праця (зарплату).  

Довершив розробку трудової теорії вартості К. Маркс (1818-1883 pp.), 

який в І-му томі основної праці свого життя «Капіталі» (1867 р.) дав глибокий 

аналіз праці, що створює товар, й її двоїстого характеру. 

Основні положення трудової теорії вартості зводяться до того що: 

1) товари можуть прирівнюватись один до одного, тому вони 

створюються суспільною (абстрактною за своїм змістом) працею; 

2) мірилом абстрактної праці є вартість; 

3) вартість праці взагалі, праці як витрат енергії – фізичної, розумової – 

є робочий час працівника; 

4) праця, що створює товар, розрізняється залежно від її якості та 

складності (проста–некваліфікована і складна–кваліфікована), складна праця 

– це зведена в певну ступінь проста праця і вона створює більшу вартість; 



54 

 

5) вартість товару визначається не індивідуальним робочим часом 

працівника, а суспільно необхідним, який складається в суспільно нормальних 

умовах виробництва. 

Закон вартості – це економічний закон товарного виробництва 

відповідно до якого виробництво і обмін товарів, здійснюється на основі їх 

вартості, величина якого вимірюється суспільно необхідними затратами часу. 

Закон вартості проявляється через закон цін. 

В основі ціни лежить вартість, але ціна збігається з вартістю тільки за 

умови рівності попиту і пропозиції, тобто коли виробництво певного товару 

відповідає платоспроможному попиту на нього. Якщо ж відбуваються зміни 

попиту і пропозиції, то ціна товару відхиляється від вартості. 

Якщо товаровиробник має затрати праці вищі, ніж суспільно необхідні, 

то в такому випадку він може потрапити під загрозу витіснення з ринку або 

розоритися. Навпаки, той товаровиробник, який має високу продуктивність 

праці, а індивідуальна вартість товарів нижча від суспільної, продає товари по 

ціні вищій, ніж індивідуальна вартість і одержує додатковий дохід. 

Теорія граничної корисності. 

Засновники теорії граничної корисності, або маржиналізм 

(«маржиналізм» у перекладі з французької означає «граничний») — вчені 

Віденського університету (Австрія) К. Менгер (1840 — 1921 pp.), Є. Бем-

Баверк (1851- 1914 pp.) та Ф. Візер (1851 — 1926 pp.), не погоджуючись з 

основними постулатами трудової теорії вартості, висунули свою, суб’єктивно-

психологічну концепцію вартості і ціни товару, а саме з позиції ставлення 

споживача до тієї чи іншої корисної речі. 

В основу цієї теорії були покладені такі положення: 

1) крім категорії «споживча вартість» або «благо», яка відбиває здатність 

тієї чи іншої речі задовольняти конкретну потребу людини (споживача), 

вживається категорія «корисність», під якою розуміють суб’єктивне 

сприйняття споживчої вартості, а саме, якою мірою вона може задовольнити 

потреби людини і скільки її є для задоволення такої потреби; 

2) корисні блага поділяються на два види:  

по-перше, такі, які є в безмежній кількості і які люди не вважають 

корисними для себе, по-друге, ті, що існують в обмеженій кількості, їх 

недостатньо для задоволення наявних потреб в них (саме ці блага з точки зору 

споживачів мають цінність); 

3) людина як споживач розташовує свої потреби в послідовності від 

більш до менш важливих і намагається їх задовольнити тими благами, які є в 

її розпорядженні; 

4) в процесі особистого споживання треба виходити з дії закону спадної 

корисності, який стверджує, що ступінь задоволення одним і тим же 

продуктом поступово зменшується аж доки не прийде насичення (Ф. Візер 

стверджував, що цей закон – закон загальної дії і поширюється на всі процеси 

– від голоду до кохання);__  
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5) цінність благ визначається граничною корисністю, під якою 

розуміють суб’єктивну корисність «граничного примірника», що має 

задовольнити найменш нагальну потребу в конкретній споживчій вартості. 

Таким чином, вирішальне значення надавалось сфері обігу, де 

взаємодіють індивідуальні оцінки продавців і покупців. Виробництво та його 

категорії відступили на другий план. 

Теорія попиту і пропозиції 

Попит - це кількість товару, яку хочуть і можуть придбати покупці за 

певний період часу при всіх можливих цінах на цей товар. 

Пропозиція - це кількість товару, яку хочуть і можуть запропонувати 

продавці за певний проміжок часу при всіх можливих цінах на цей товар. 

Теорія попиту і пропозиції також тісно пов’язана з попередньою тому, 

що її прихильники, не відкидаючи трудову теорію вартості, прагнуть з’ясувати 

вплив на величину вартості товару (а через вартість і на ціну) таких провідних 

факторів ринкового механізму як попит і пропозиція.  

Тим самим формування вартості товару не обмежується сферою 

виробництва, а доповнюється сферою обігу, що дозволяє розширити коло 

чинників, які впливають на цей процес. 

Цей підхід був сформульований А. Маршаллом (1842–1924 pp.). Його 

позиція визначення вартості зводиться до з’ясування взаємодії ринкових сил, 

попиту (у вигляді граничної корисності) та пропозиції (у вигляді витрат 

виробництва).  

Таким чином, ціна, яку згодні сплатити покупці за товар, визначається 

корисністю товару. При цьому корисність він розглядав як максимальну 

вартість, яку може сплатити за товар покупець.  

Ціна, яку встановлює виробник, залежить від витрат виробництва, а 

ринкова ціна встановлюється в результаті взаємодії попиту та пропозиції. 

А. Маршалл у своїй основній праці «Принципи економічної науки» 

(1890 p.), використовуючи теорію витрат виробництва і теорію граничної 

корисності, запропонував «компромісний» підхід.  

Так виникла теорія «неокласичного синтезу» (її ще називають теорією 

ринкового ціноутворення). 

Вона й досі найбільш поширена в економічній науці, що доводить її 

актуальність та практичну значущість. 

Розглянуті теорії не слід протиставляти, адже кожна з них відбиває різні 

сторони економічного життя. 

 

Тема 7. Товарно-грошові відносини 

 

1. Походження грошей. 

2. Сутність і функцій грошей. 

3. Грошовий обіг і його закони. Інфляція. 

 

1. Походження грошей  
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Товарне виробництво, як відомо, не може існувати без грошей, по-

перше, тому, що самі гроші є товаром, а по-друге, тому, що вони є 

посередником у товарному обміні (Т - Г - Т). 

Добре відомо, що появі грошей передувала епоха безпосередньо 

товарного або бартерного обміну. Головною передумовою становлення 

грошових відносин було поглиблення суспільного поділу прані, багаторівнева 

спеціалізація виробництва та суспільної діяльності людини. 

Слід враховувати, що грошовий обмін є не тільки результатом, а й 

важливим фактором всебічного розвитку і поглиблення суспільного поділу 

праці та її спеціалізації. Це взаємопов’язані та невіддільні процеси. 

Однією з умов бартерного обміну є зберігання потреб двох учасників 

цього процесу. Грошовий обмін долає цю обмеженість. Він суттєво полегшує 

обмін товарів і послуг, робить його багатоаспектним, різноплановим. 

При використанні грошей зменшуються елементи ризику 

товаровиробника стосовно можливостей реалізації свого продукту, його 

обміну на інший товар, якого в цей час і в цьому місці (на ринку) може просто 

не бути. 

Виходячи з цього, важливою ознакою грошей є те, що на основі їх 

застосування здійснюється зв’язок між сучасними і майбутніми обмінними 

операціями. 

Виходячи з вищевикладеного, можна сформулювати вихідні ознаки 

грошей: 

• вони повинні мати загальне (суспільне) визнання; 

• бути засобом збереження вартості; 

• використовуватися як посередник обміну товарів і послуг. 

Це найзагальніші за суттю вихідні ознаки грошей, без яких гроші як 

економічний інструмент ринкової економіки взагалі існувати не можуть. 

У працях К.Маркса подано класичний за своїм змістом аналіз розвитку 

форми вартості, який суттєво розширює можливості теоретичного осмислення 

історичного процесу виникнення грошей. 

Як же виникли гроші? Все починалося в ті стародавні часи, коли виникла 

випадкова форма обміну. Їй відповідала проста або випадкова форма 

вираження вартості.  

Припустимо, що власник зерна обмінює свій товар на потрібну йому 

тканину. В даному обміні (20 кг зерна = 10 м тканини) один товар, зерно, 

виражає свою вартість в іншому, тканині, і тому знаходиться у відповідній 

формі вартості. Другий товар (тканина) перебуває в еквівалентній формі 

вартості, оскільки є вираженням вартості першого товару (зерна). 

Під час історичного розвитку виробництва й обміну, коли зросла 

кількість виготовлених товарів, з’явилася розгорнута форма вартості.  

При ній одному товару (в нашому прикладі зерну) вже протистояло 

багато інших товарів, і власник зерна за свою продукцію міг виміняти різні 

вироби. Однак у самому процесі обміну існували значні труднощі, коли, 

припустимо, власник зерна вирішив на ринку придбати сокиру, власнику 
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сокири зерно не потрібне, а потрібні чоботи. Тоді власник зерна вимушений 

зробити подвійний або потрійний обмін, аж поки не матиме нарешті той товар, 

за який зможе обміняти свій товар (у нашому прикладі - зерно-чоботи-сокира). 

Такі труднощі в обміні значною мірою були усунуті, коли з’явилася нова 

форма вартості – грошова.  

Подальший розвиток виробництва й обміну призвів до того, що з усієї 

маси товарів виділився один, який почав відігравати роль загального 

еквівалента, тобто на цей товар можна було придбати будь-який інший. Як 

правило, це був найбільш ходовий і разом з тим найцінніший для певного 

ринку товар, який в будь-який час можна було обміняти на іншу споживчу 

вартість. Це такі товари, як худоба, хутро, тютюн, оливкова олія, різні метали, 

серед яких було також золото і срібло. 

Подальшим ступенем у розвитку грошей стало карбування металевих 

монет. Вважають, що перші монети з’явилися у Китаї та у країнах Близького 

Сходу в VIII-VII ст. до н.е. Це були здебільшого мідні монети. Близько IV тис. 

років тому в Ассирії почали карбувати монети з золота. Тривалий час в обігу 

використовувалися повноцінні монети, реальний зміст яких відповідав їхній 

номінальній вартості Вважалося, що емісія монет, які мають номінальну 

вартість меншу, ніж їхній металевий зміст, є обманом населення.  

Скарбниці окремих країн не мали права отримувати прибуток від 

випуску грошей. За цих умов грошова одиниця могла бути масштабом цін на 

основі власного вагового виміру. Власне назви багатьох грошових одиниці, 

окремих країн є похідними від ваги їхнього металевого змісту. Так, фунт 

стерлінгів став грошовою одиницею Англії, як фунт срібла (англ. - 

повноцінний, справжній, чистий, повної ваги.). Мірою ваги і масштабом цін 

була, як уже зазначалось, і гривня. 

З II половини XIX століття становище змінилося. Номінальна вартість 

монет почала відділятися від їхньої реальної (за масою) вартості. В обігу 

з’явилися розмінні монети, номінальна вартість яких значно перевищувала 

їхню вагову вартість. Емісія таких монет стала прибутковою справою. 

Прибуток, отриманий від різниці між номінальною вартістю випущених в обіг 

грошей та витратами їхньої емісії, дістав назву сеньорат.  

Сеньорат присвоювався скарбницями або центральними банками, що 

здійснювали грошову емісію. 

Для багатьох країн характерним було використання системи 

біметалевого обігу - паралельної емісії золотих і срібних монет. Паралельний 

обіг золотих і срібних монет породжував ряд труднощів. Найдорожчі за своєю 

цінністю монети час від часу зникали. Сутність цього явища було 

обґрунтовано на підставі широко відомого в теорії грошей закону Грешема 

(Томас Грешем (1519-1679), англійський банкір).  

Зміст цього закону сконцентрований у лаконічній формулі: “Погані 

гроші витісняють з обігу хороші”. При біметалевій системі гроші, вартість 

яких на ринку цінних металів нижча, ніж їхня номінальна вартість, витісняють 

ті грошові одиниці, вартість яких перевищує офіційні ціни. 

Епоху металевих грошей замінила епоха грошей паперових. Як знаки 



58 

 

вартості повноцінних товарних грошей паперові гроші почали 

використовуватися як засіб обігу більш як тисячу років тому. Вважають, що 

вперше паперові гроші почали використовуватись у Китаї ще в VIII столітті. 

У Європі паперові гроші з'явилися значно пізніше. У Франції їх емісія 

розпочалася з 1883 р. Наприкінці XVIII століття банкнотний обіг мав місце в 

Англії. 

У Росії паперові асигнації з’явилися в період царювання Катерини II в 

1769 р. Спочатку вони вільно розмінювалися на срібні гроші, замінюючи в 

обігу громіздкі мідні монети. 

Поява розмінних на золото і срібло паперових грошей – це історично-

прогресивний процес розвитку грошей, пов'язаний з розширенням масштабів 

товарного обміну та ринкових відносин. Розмінні паперові гроші не вносили 

істотних змін у принципи функціонування грошових відносин. Більше того, 

вони спрощували грошовий обіг, надаючи йому більшої гнучкості. 

До кінця XIX століття одна країна за іншою стали переходити до золотої 

монометалевої системи. У Німеччині це відбулося в 1871 р., в Австрії - 1882 

р., в Японії - 1897 р„ в Росії- 1898 р., в США - 1900 р. 

Нові якісні моменти в системі грошових відносин почали формуватися з 

появою в обігу нерозмінних на золото чи срібло паперових грошей. Спочатку 

припинення обміну знаків вартості на реальні (товарні) гроші розглядалося як 

аномальне явище, як виняток з існуючої практики, викликаний особливими 

(надзвичайними)’ політичними чи економічними явищами в житті держави. 

Наприклад, в Англії припинення обміну банкнот на золото з 1797 р. по 1821 р. 

було викликане наполеонівськими війнами і фінансуванням їх за рахунок 

надмірної емісії паперових грошей. У Росії обмін асигнацій на золото було 

припинено у 1854 р. в зв’язку з Кримською війною. Відновити обмін вдалося 

лише в 1895-1897 рр. після проведення грошової реформи, автором якої був 

царський прем’єр-міністр Вітте. 

Повний відхід від конвертованості (обміну) паперових грошей на золото 

відбувся значно пізніше. Більшість країн Заходу припинили такий обмін у 

роки “великої депресії"' - економічної кризи 1929-1933 рр. і в перші 

післякризові роки. Однак такий обмін зберігся в сфері міжнародних валютних 

відносин. Так, з середини 70-х років XX ст. практика конвертованості 

паперових грошей на золото повністю припинилася і на рівні міжнародних 

валютних відносин. Золото втратило грошові функції. Відбулася 

демонетизація золота. Воно перетворилося на звичайний товар. 

Саме на цій основі відбувся остаточний перехід до епохи паперових 

грошей. Сутність грошей, їхню внутрішню природу почали уособлювати в 

собі паперові, а не товарні гроші. Паперові гроші перестали бути знаком 

вартості монетарного товару. 

Епоха паперових грошей є епохою грошей, що розвиваються на 

кредитній основі. 

 

2. Сутність і функції грошей 
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Сутність грошей як загального еквівалента найбільш повно 

проявляється в функціях, які вони виконують.  

Найзагальнішою функцією грошей, в якій розкривається їхня сутність, є 

їх властивість бути загальним еквівалентом та загальною формою 

вартості. Всередині цієї функції виділяється система взаємопов’язаних та 

взаємозалежних  функцій: 

• міра вартості; 

• засіб обігу; 

• засіб нагромадження; 

• засіб платежу; 

• світові гроші. 

Функція міри вартості 

Якщо виходити з того, що гроші за своєю найбільш глибокою сутністю 

виступають у обігу товарів як засіб реалізації їхньої вартості, то цілком 

зрозуміло, що логічно вихідною і одночасно центральною у системі грошових 

відносин є функція міри вартості.  

І це природно, оскільки саме ця функція надає товарній масі необхідний 

матеріал  для вираження їхньої вартості.  

Грошовий вираз вартості виступає у формі ціни. Це – міра вартості, бо в 

своїх цінах товари представлені як кількість золота, адекватна втіленій в 

товарах суспільно необхідної праці. 

Функцію міри вартості гроші виконують уявно, не треба їх наявності для 

визначення ціни товару. Функція міри вартості нерозривно пов’язана з 

масштабом цін, який є фіксованою вагою грошового матеріалу (золота чи 

срібла), що закріплюється державою за певною грошовою одиницею. 

Масштаб цін – суто технічна функція грошей.  

Коли карбування монет лише розпочалось, масштаб цін збігався з їхнім 

ваговим змістом. Проте з часом у процесі еволюційного розвитку грошових 

відносин масштаб цін почав відокремлюватися від безпосередньо вагового 

змісту. Це зумовлювалося зношуванням монет, зменшенням їх вагового змісту 

державною владою. Як наслідок, офіційний масштаб цін поступово віддалився 

від реального вагового змісту грошової одиниці. 

З появою розмінних на золото паперових грошей масштаб цін зберігав 

своє функціональне призначення. Власники паперової купюри мали офіційне 

право і можливість обміняти її в банку на відповідну визначену офіційним 

масштабом кількість золота. 

Припинення фіксації офіційного (золотого) масштабу цін не означає, що 

функція грошей як міри вартості повністю вичерпана. У сучасних монетарних 

теоріях ця функція трактується як “одиниця розрахунків”. Застосування 

грошей у зазначеній функції таке саме - за нею оцінюють відносну вартість 

товарів. Однак у цьому випадку власна вартість грошової одиниці формується 

на іншій основі. Переставши бути представником монетарного товару, 

паперова грошова одиниця уособлює представницьку вартість загальної маси 

товарів та послуг, що знаходяться в обігу і обслуговуються відповідною сумою 

грошей. Йдеться про визнання купівельної спроможності грошової одиниці. 



60 

 

Функція засобу обігу 

За усієї важливості функції грошей як міри вартості економічні 

відносини, що формуються в процесі обміну товарів, не можуть бути виражені 

лише на її основі. Цінова оцінка вартості товару здійснюється на основі 

функції міри вартості до процесу його реалізації. Ціну встановлюють ще до 

обміну товару. Ціна є необхідною передумовою реального обміну. Процес 

обміну товарів, кругообіг Т-Г-Т породжує об’єктивну необхідність не тільки 

функції міри вартості, а й загального засобу обігу. 

Функція засобу обігу невіддільна від функції міри вартості. Органічно 

доповнюючи одна одну, вони реалізують подвійну природу грошей - їхнє 

призначення виконувати у товарному світі роль загального вартісного 

еквівалента і водночас бути технічним інструментом обміну товарів. Але на 

відміну від функції міри вартості, для якої не потрібні наявні кошти, функція 

засобу обігу означає реальний рух грошей. Особливості обігу грошей 

полягають у тому, що гроші не повертаються до свого вихідного пункту, вони 

віддаляються від нього: вони постійно залишаються в обігу, в той час як 

товари випадають зі сфери обігу, переходять у сферу споживання. 

З появою грошей відбувається перехід від безпосереднього обміну Т-Т 

до більш досконалої форми за допомогою грошей Т-Г-Т. Гроші виконують 

роль посередника в процесі обміну товарів. 

Практика свідчить, що продаж та купівля, будучи єдиним цілим, зовсім 

не означає їх нерозривності. Навпаки, їх самостійність означає, що купівля не 

обов’язково слідує за продажем. Ці фази можуть бути розірвані в часі та 

просторі. Саме тут міститься можливість криз надвиробництва, але тільки 

можливість. У дійсності кризи надвиробництва в суперечності над суспільним 

характером виробництва та приватною формою привласнення. 

Функція засобу нагромадження, утворення скарбів 

Якщо функція міри вартості виконується грошима ідеально, а функція 

засобу обігу - швидкоплинно і тому золото може бути замінено знаками 

вартості, то функцію засобу нагромадження, створення скарбів виконують 

дійсні гроші. Ця функція пов'язана з функцією грошей як засобу обігу. Коли 

перша метаморфоза Т-Г не доповнюється другою метаморфозою Т-Г тоді це 

означає, шо гроші перестають бути засобом обігу. Вони стають засобом 

нагромадження. Звідси зрозуміло, що гроші водночас не можуть бути і 

засобом обігу і засобом нагромадження, тому що одна функція заперечує інше. 

Функція засобу нагромадження підтримує і зумовлює функцію засобу 

обігу. Щоб гроші безупинно рухались і служили засобом обігу, вони повинні 

бути нагромаджені в різних розмірах, з різних товаровиробників.  

Таким чином, поруч з рухомими грошовими потоками обов’язково 

існують грошові резерви. Ці дві норми взаємозв'язані як сполучені судини. 

Постійно проходять  переливи з однієї форми в іншу. Отже, нагромадження 

– це умова нормальних грошових і товарних засобів, і суть цієї функції в тому,  

що товаровиробник продає товари, а вилучені гроші не перетворює в інші 

товари, вилучає їх з обігу і вони стають нагромадженням. Але реалізувати себе 
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у ролі засобу нагромадження гроші можуть лише за умови, коли вони є 

стійкими та стабільними. 

У функції грошей як засобу нагромадження виділяється нагромадження, 

яке виступає у формі утворення скарбів, коли гроші на тривалий час 

вивільняються з обігу. Поряд із нагромадженням  грошей існує нагромадження 

скарбів у вигляді предметів розкоші, виготовлених з дорогоцінних металів, 

насамперед із золота та срібла, які не функціонують і являють собою значною 

мірою художні цінності. 

Функція засобу платежу 

Розвиток товарного виробництва породив і таку функцію як засіб 

платежу. Адже в товарообміні виникає особлива форма – купівля без 

попереднього продажу товару. Наприклад, для продовження процесу 

виробництва необхідно придбати сировину і матеріали, але для їх оплати 

немає грошей. Очевидно, власник сировини і матеріалів може продати їх з 

відстрочного платежу, отже в кредит. 

Кредитні гроші виникають з функції грошей як засобу платежу. Коли 

власник товару продає його в кредит, він не обмежується усним 

зобов'язанням покупця сплатити його, а вимагає боргову розписку, в якій, 

як правило, зазначаються товар, його ціна і строк погашення боргу. Така 

боргова розписка є попередником векселя, так само як останній є 

безпосереднім попередником кредитних грошей. 

Вексель — це боргове зобов'язання, складене за певними правилами. 

Вперше векселі з'явились в Італії в середні віки. Спочатку їх 

використовували для пересилання грошей, потім вони почали проникати в 

сферу товарного обігу, виконуючи функцію засобу платежу і загального 

грошового зобов'язання. 

Існує суворо визначена форма оформлення векселя: на спеціальному 

папері, який використовують для друкування грошей, де зазначають, кому і 

ким, в якому місці і в який час видано вексель, строк і суму платежу по ньому. 

Вексель підписує той, хто його видав. У векселі не вказується, за що видано 

грошове зобов'язання. Абстрактний характер векселя дає можливість для 

зловживань, таких як видача "дружніх", так званих бронзових векселів, які не 

відображають реальних економічних зв'язків. Вони можуть підірвати 

вексельний оборот, і тому в усіх країнах переслідуються в кримінальному 

порядку. 

Обліком векселів займаються банки. Фактично банк скуповує векселі, 

розплачуючись за них власними векселями, які називаються банкнотами. 

Банкнота — це зобов'язання банку, банківський білет, тобто кредитні 

гроші. Випуск банкнот банками здійснюється не лише під векселі, а й під 

золото та інші дорогоцінності. 

Кредитні гроші, векселі, банкноти — важливі елементи 

функціонування ринку. В процесі становлення ринкових відносин, 

виникнення і зміцнення ролі фондових, валютних, товарних бірж, 
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комерційних банків у нашій країні вони починають активно 

використовуватись у господарському механізмі. 

Між кредитними і паперовими грошима існують суттєві відмінності. 

Так, паперові гроші виникають з функції обігу, в той час як кредитні — з 

функції платежу. Паперові гроші випускає держава, яка вимагає від усіх 

суб'єктів ринкових відносин приймати їх у всіх платежах. Такі гроші 

випускаються в обіг в міру потреби. Кредитні гроші випускаються банком, 

вони не обов'язкові для приймання, але забезпечені золотом, іноземною 

валютою та іншими активами банку. Вони випускаються відповідно до суми 

товарних векселів і, таким чином, не перевищують потреби в них. Проте в 

сучасних умовах відмінності між паперовими і кредитними грошима 

стираються. 

Гроші стають засобом платежу саме тому, що вони є мірою вартості і 

засобом обігу. Але на відміну від цих функцій спочатку виникає передача 

споживчої вартості, а вартість виступає в ідеальному вигляді боргового 

обов’язку. І лише через визначений строк боржник виплачує кредитору 

вартість отриманого в кредит товару. Тобто, відбувається купівля товару в 

даний час за рахунок продажу в майбутньому. 

Розвиток товарного виробництва і товарного обміну зумовлює значне 

поширення кредитних відносин. Функція грошей як засобу платежу породжує 

і широко розвиває так звані кредитні гроші, які виступають у формі боргових 

зобов’язань (векселів). Розвиток кредитних грошей призвів до виникнення їх 

найвищої і найдосконалішої форми - банкнот. На відміну від векселів, які є 

борговими зобов’язаннями окремих товаровиробників, банкнота - це вексель 

банку, тобто боргове зобов’язання. 

У період золотого стандарту векселі й банкноти, як правило, 

забезпечувалися золотом. За сучасних умов такого забезпечення немає і 

кредитні гроші злилися з паперовими, обслуговуючи товарний обіг і 

виконуючи функцію платіжного засобу. 

Світові гроші 

Гроші як продукт товарного виробництва нічого національного і 

специфічного державного в собі не несуть. Але при виконанні своїх функцій 

вони одягають свій “національний мундир”, що знаходить відображення не 

лише в специфічній назві (долар США, гривня України, ієна Японії), а й у 

відповідній символіці на монетах і паперових грошах, гарантії держави за їх 

забезпечення. 

Взаємодія національного і світового ринку, вихід товарного обігу за 

рамки окремих держав, міжнародна торгівля породжують функцію грошей як 

світових. У цій функції вони виступають як загальний купівельний і платіжний 

засіб, як втілення суспільного багатства. Протягом століть роль світових 

грошей виконувало золото, нині для розрахунків між країнами 

використовуються, головним чином, долар США, евро та ін. їхньою 

особливістю є те, що вони мають не тільки внутрішню, а й зовнішню 

оборотність, тобто обмінювання на валюту інших країн. Курс резервних валют 

визначається не їхнім золотим вмістом, а формується на міжнародному 
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валютному ринку. 

 

3. Грошовий обіг і його закони. Інфляція. 

 

Випуск (емісія) грошей в обіг не може здійснюватися у будь-яких 

масштабах. У цій сфері розвитку економічної системи діють об’єктивні 

економічні закони. Якщо держава не дотримується цих законів, відбувається 

розпад усієї економічної системи, знижується рівень виробництва, життєвий 

рівень населення та ін. 

Закони грошового обігу – це закони (загальні економічні, діють у 

кількох формаціях), які виражають внутрішньо необхідні сталі й суттєві 

зв'язки між кількістю необхідних для обігу грошей, цінами товарів, що 

підлягають реалізації, і вартістю грошей. 

Відповідно до різних форм грошей та виконуваних ними функцій 

розрізняють певні типи законів грошового обігу. 

З урахуванням виконуваних повноцінними грошима функцій міри 

вартості і обігу, а також в умовах металевого грошового обігу і насамперед 

золотого монометалізму закон грошового обігу в його найбільш абстрактній 

формі виражався формулою 

Кг = СЦ / О 

де Кг - кількість необхідних для товарного обігу дрібних грошей у 

певному році; 

СЦ - сума цін товарів; 

О - середнє число оборотів за рік кожної грошової одиниці 

Коли функціонували повноцінні гроші, в обігу знаходилася лише 

необхідна кількість грошових одиниць. Роль регулятора цієї кількості 

стихійно виконувала функція грошей як засобу нагромадження скарбів. Коли, 

наприклад, потреба у грошах зменшувалася, то частина грошей випадала з 

обігу, перетворюючись на скарб; якщо ж, навпаки, потреба обігу в грошах 

зростала, то додаткова кількість грошей надходила зі скарбу. Функція грошей 

як засобу нагромадження скарбів відігравала роль привідних і відвідних 

каналів грошового обігу. Тому у ньому не могло бути надлишку грошей. 

Закон грошового обігу зазнає істотної зміни у зв'язку з обігом платіжних 

засобів (векселів, банкнот, чеків) і набуває такого вигляду: 

 

КГ = СЦ-К+ПЛ-ВП/О  

 де СЦ — сума товарних цін;  

К — сума цін товарів, проданих у кредит; 

ПЛ — сума платежів за борговими зобов'язаннями; 

ВП — сума взаємопогашених безготівкових платежів; 

О — швидкість оборотів грошової одиниці. 
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Основними елементами грошового обігу виступають: товарна маса, що 

перебуває в обігу; рівень цін на товари; швидкість обороту грошей. При цьому 

не рівень цін на товари залежить від кількості грошей в обороті, а навпаки, 

кількість грошей, що перебуває в обігу, залежить від рівня цін. Крім того, не 

швидкість обігу грошей залежить від їх кількості, а кількість грошей залежить 

від швидкості обігу. 

Обіг платіжних засобів сприяє значній економії грошей шляхом 

зарахування взаємних платіжних зобов’язань, тобто безготівкових 

розрахунків. Це зумовлено тим, що швидкість обігу грошей у функції 

платіжного засобу визначається ступенем концентрації платежів, 

одночасністю їх здійснення та можливістю за рахунок поточних надходжень 

здійснювати взаємну компенсацію. Водночас наявність паперового 

компонента в сучасних грошах є однією з причин хронічної інфляції. 

Інфляція не лише відображає в своєму розвитку динаміку цін, а й 

вимірюється останньою. Вона є обернено пропорційною величиною до цінової 

динаміки. Якщо протягом року ціни виросли на 20 %, то на такий же відсоток 

знецінились гроші. У принциповому плані таке визначення буде правильним. 

Однак у цьому випадку слід враховувати те, що інфляція може бути відкритою 

і подавленою. 

Слід зазначити, що подавлена інфляція є найбільш деструктивною, вона 

позбавляє виробників економічних стимулів, вимагає державних дотацій, 

руйнує ринкові відносини, породжує тіньову економіку, спекуляцію, 

хабарництво. У кінцевому підсумку все зводиться до того, що утримані на 

офіційно регульованому рівні ціни прориваються на чорному ринку. Динаміка 

таких цін і є відносним вираженням подавленої інфляції. У зв'язку з цим 

подавлену інфляцію називають адміністративною інфляцією. 

Відповідно до темпів інфляційного процесу розрізняють три різновиди 

інфляції: 

• повзуча інфляція - її темп не перевищує 10 % річного зростання цін; 

• галопуюча інфляція - темп зростання цін сягає 10 - 100 % на рік; 

• гіперінфляція - річні темпи приросту цін перевищують 100 %. 

Теорія грошей виділяє кілька форм інфляційного процесу: 

• інфляція, викликана надлишком в обігу грошової маси; 

• кредитна інфляція; 

• інфляція попиту; 

• інфляція, викликана зростанням виробничих витрат; 

• імпортована інфляція; 

• структурна інфляція; 

• інфляція, зумовлена податками; 

• інфляція, пов’язана зі збільшенням оплати праці та ін. 

Теорією грошей допускається і більш вузька класифікація факторних 

форм інфляції. Йдеться про виділення групи інфляційних форм, розвиток яких 

зумовлений монетарними факторами, та інфляційні форми, що розвиваються 

під виливом немонетарних чинників. 

У першому випадку - це інфляція попиту, у другому інфляція витрат. 
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Наслідки інфляції: 

• інфляція посилює диспропорції в економіці. 

• дезорганізує господарські зв’язки, 

• призводить до кризи фінансів, 

• значно активізує спекуляцію та тіньову економіку, корупцію, посилює 

злочинність, 

• знижується життєвий рівень трудящих, знецінюються трудові 

заощадження. 

 

Тема 8. Загальні основи ринку 

 

1. Ринок як форма організації суспільного виробництва. 

2. Ринковий механізм. 

3. Інфраструктура ринку. 

 

1. Ринок як форма організації суспільного виробництва. 

 

Найважливішим атрибутом ринкової економічної системи безумовно є 

ринок. Його часто називають сферою обміну, у якій здійснюються угоди 

купівлі-продажу товарів і послуг. Однак це суттєво звужує розуміння сутності 

ринку, адже ототожнює його з місцем торгівлі, причому торгівлі, властивої 

для початкового періоду розвитку товарного обміну. 

З розвитком товарного обміну, появою грошей і товарно-грошових 

відносин акти купівлі і продажу товарів розвиваються, віддаляючись у часі і 

просторі. Тепер характеристика ринку тільки як місця торгівлі уже не 

відображає реального стану речей, адже сформувалася нова економічна 

структура – сфера обігу, у якій здійснюють свій рух не тільки товари і послуги, 

а й ресурси, гроші, векселі, банкноти тощо. 

Тому виникає нове розуміння ринку – як форми товарно-грошового 

обігу. Тут дуже важливо наголосити, що ринок – це не сфера товарного обміну, 

а сфера обігу, яка значно ширша, адже включає не тільки товарний, а й 

грошовий обіг, а також обіг цінних паперів.  

Якщо розглядати ринок з позиції суб’єктів економічних відносин, то 

виникає уявлення про ринок як сукупність покупців, що укладають угоди з 

приводу будь-якого товару (таке розуміння ринку давали англійський 

економіст ХІХ століття В. Джевонс, сучасний теоретик мáркетингу Ф. Котлер 

та інші).  

Однак і таке уявлення не вичерпує сутності ринку, адже тут його зміст 

зводиться тільки до сфери обігу і не виявляються зв’язки ринку з 

виробництвом. 

З появою найманої праці, коли товаром стає робоча сила, ринок набуває 

всезагального характеру, він усе більше проникає до самого виробництва – 

купівля не тільки засобів виробництва, а й робочої сили стає умовою 

виробництва і визначає форму поєднання виробничих ресурсів (факторів) за 
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умов високорозвиненого товарного виробництва і ринку. Останній тепер 

містить економічні відносини як обміну, так і виробництва, розподілу і 

споживання. 

Нині ринок розглядається особливим типом господарських зв’язків між 

господарюючими суб’єктами.  

Відомі два типи господарських зв’язків (два типи регулювання): 

1) натурально-речові, безоплатні у відповідності з обсягом та структурою 

потреб; 

2) товарні, що здійснюються через ринок. 

Характерними рисами товарного, або ринкового типу господарських 

зв’язків є існування взаємної згоди сторін, що беруть участь в обміні, 

еквівалентної відплатності, вільного вибору партнерів, економічної 

конкуренції.  

Такі зв’язки виникають тільки на основі вільної купівлі-продажу товарів 

і послуг, ресурсів, робочої сили.  

Сучасна ринкова економіка прагне до оптимального співвідношення 

обох типів господарських зв’язків на ринку (регулювання економіки). Держава 

намагається забезпечити умови функціонування ринку, виконуючи наступні 

функції: 

- законодавчу – розробка системи заходів, правових норм і законів, що 

ґарантують розвиток ринкових відносин, рівноправність усіх форм власності, 

рівні можливості для всіх економічних суб’єктів; 

- стабілізуючу – підтримання економічної рівноваги, повної зайнятості, 

стабільного економічного зростання, проведення антиінфляційних заходів; 

- розподільчу – забезпечення виробничими ресурсами, соціальний захист 

населення, перерозподіл доходів тощо. 

Для товарних відносин, що здійснюються через ринок, важливе значення 

мають не тільки прямі господарські зв’язки (виробництво – ринок – 

споживання), а й зворотні (споживання –ринок – виробництво).  

Теоретично доведено і підтверджено історичним досвідом, що існування 

механізму зворотніх зв’язків є неодмінною умовою стійкості та ефективності 

будь-якої економічної системи. Особливо це стосується ринкової економічної 

системи. Підміна об’єктивних зворотніх зв’язків адміністративним 

командуванням (надмірним впливом держави) неминуче призводить до 

ринкових диспропорцій, порушень зв’язків економічної системи. 

Тому потрібно виділити ще одне розуміння ринку – як форми організації 

та функціонування економічних зв’язків господарюючих суб’єктів, що 

ґрунтуються на принципах вільної купівлі-продажу, і як суспільної форми 

функціонування економіки, яка забезпечує взаємодію виробництва і 

споживання, прямий і зворотній вплив на них. 

Таким чином, можна дати узагальнююче визначення сутності ринку як 

економічної категорії. 

Ринок – це сукупність економічних відносин, що виникають між 

суб’єктами економіки з приводу обміну товарами і послугами, товарного і 

грошового обігу та розподілу виробничих ресурсів. 
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Ринок – це сфера економічних потреб та інтересів суб’єктів економіки, 

де відбувається їх зіткнення та взаємодія. 

Ринок – це форма об’єктивного і саморегульованого функціонування 

товарного виробництва. 

Сутність ринку знаходить свій вираз у його основних економічних 

функціях.  

До найважливіших функцій ринку відносять: 

1) ціноутворення – формування ринкових цін, які виступають як 

унікальний спосіб комунікації господарюючих суб’єктів, надання їм 

інформації про наповненість чи дефіцитність кожного виду товарів, рівня 

витрат на їх виробництво; 

2) регулююча, коли ринок, виходячи з рівня ціни (висока-низька), 

регулює співвідношення пропорцій між потребами в товарах (послугах) і 

обсягом їх виробництва, спрямовує рідкісні ресурси та працю в ті галузі, де 

вони найбільш необхідні; 

3) контролююча, коли ринок в процесі обміну виконує роль головного 

контролера кінцевих результатів виробництва, визначає, якою мірою кількість 

та якість вироблених товарів (послуг) відповідає потребам споживачів і 

таким 

чином вирішує долю кожного продукту: буде його продано чи ні, за 

якою ціною; 

4) конкуренції, яка відбиває боротьбу приватного інтересу, бо, як 

відомо, ринок поза конкуренцією неможливий; саме завдяки конкуренції 

кожний із суб’єктів ринкової економіки може відкрити для себе нові 

можливості реалізації свого інтересу; вона створює своєрідний економічний 

примус, спонукає шукати нові шляхи до економічного зростання; 

5) реалізації економічних інтересів, яка здійснюється шляхом 

ринкового обміну, де відбувається оцінка і зведення інтересів виробників 

(продавців) товарів (послуг) та їх споживачів (покупців); взаємозв’язок цих 

інтересів базується на принципі матеріальної зацікавленості, що, в свою чергу, 

передбачає обмін споживчими вартостями на еквівалентній основі; 

6) інтеграції, яка полягає в тому, що ринок об’єднує (інтегрує) сфери 

виробництва (виробників) та сферу споживання (споживачів) в загальний 

процес активного обміну товарами і послугами, сприяє розвитку економічних 

зв’язків між підприємствами (фірмами), в т.ч. зовнішньоекономічних, 

завдяки чому економіка являє собою єдине ціле – економічну систему; 

7) санації (оздоровлення), яка відбувається в процесі конкурентної 

боротьби, і сукупність її полягає в тому, що ринок очищає економіку від 

економічно слабких, нежиттєвих, збиткових господарств, і навпаки, дає 

повний простір більш ефективним і перспективним. 

Ринок – це форма існування вільного підприємництва. 

Втім, історія розвитку ринку дозволяє виділити кілька його типів: 

нерозвинений, вільний, регульований і деформований ринки. 

Нерозвинений ринок характеризують випадкові ринкові відносини та, 

як правило, безпосередній (бартерний) товарний обмін. Але уже й тут ринок 
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відіграє визначальну роль, сприяючи диференціації господарюючих суб’єктів 

і посилюючи мотивацію до виробництва тих чи інших товарів. 

Вільний, або класичний, ринок має такі характерні ознаки: 

1) безліч господарюючих суб’єктів вступають у ринкові відносини на 

ґрунті економічної конкуренції; 

2) цілковита свобода у виборі виду господарської діяльності, розв’язанні 

фундаментальних економічних проблем – що, як і для кого виробляти; 

3) необмежена свобода руху виробничих ресурсів – капіталу, праці, 

природних ресурсів і підприємницьких здібностей, їх цілковита мобільність; 

4) раціональність господарювання, що неможливо без вільного доступу 

до ринкової інформації; 

5) абсолютна однорідність (стандартизація) продукту; 

6) відсутність будь-якого суб’єктивного впливу на ціноутворення (за 

вільної конкуренції ціни встановлюються стихійно та об’єктивно); 

7) цілковита незалежність у прийнятті господарських рішень; 

8) відсутність монополії і суттєвого державного регулювання економіки. 

Ці ознаки дозволяють сформулювати таке розуміння вільного ринку. 

Вільний ринок – саморегульована система, для якої властиві високий 

ступінь раціональності в господарській поведінці економічних суб’єктів, 

гнучкість та адаптація, пристосованість до мінливих умов, здатність 

втамовувати безмежні людські потреби та реалізувати різноманітні економічні 

інтереси. 

Водночас, поряд з перевагами, відзначеними у характерних рисах, 

вільний ринок має і цілий ряд недоліків: 

1) диференціація, часто надмірна, рівня життя населення; 

2) вільна конкуренція не може самостійно забезпечити економіку 

необхідною грошовою масою для розвитку виробництва; 

3) виникнення небажаних ефектів у розвитку економіки (забруднення 

довкілля, недобросовісна конкуренція, монополізація, безробіття, інфляція 

тощо) та суспільства (егоїзм, наркоманія, алкоголізм, зрощування 

кримінальних, господарських і владних структур тощо); 

4) незацікавленість у задоволенні суспільних потреб (оборона, охорона 

громадського порядку, освіта, медичне обслуговування, державне управління, 

соціальна допомога тощо); 

5) незацікавленість у розвитку фундаментальної науки, яка вимагає 

значних інвестицій, але не дає швидкого ефекту, проте вкрай необхідна для 

розвитку суспільства у віддаленій перспективі. 

Втім, вільний ринок – це швидше наукова абстракція, ніж реальне 

явище господарського життя. Нині більшою, а у такому й не дуже далекому 

минулому меншою мірою, але ринок завжди регулювався, адже умовам 

абсолютно вільного ринку найбільше відповідала б повна господарська 

анархія, тобто відсутність не тільки державного впливу, а й держави як такої. 

Хоча перехід до ринкової економіки пов’язаний з формуванням вільного 

ринку, у реальній дійсності абсолютної господарської свободи нема і не може 

бути. Має бути достатня ринкова свобода, яка б сприяла гармонійному 
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розвиткові економіки і забезпечувала функціонування нормального, тобто 

регульованого і цивілізованого ринку. 

Регульований (цивілізований) ринок – результат розвитку цивілізації 

і гуманізації суспільства, коли держава намагається пом’якшити негативні 

ринкові ефекти, але водночас підтримує необхідну мотивацію до творчої, 

ініціативної і ризикової господарської діяльності. 

Отже, ринок повинен бути регульованим, щоб зняти або щонайменше 

суттєво обмежити негативні наслідки його функціонування.  

Сучасний ринок у розвинених країнах є регульованим і соціально 

орієнтованим. При цьому конкурентний механізм ціни, попиту і пропозиції 

доповнюється державним регулюванням економіки. 

Деформований ринок існує в економіці товарного типу, де 

саморегулююча та регулююча роль ринку відсутня, тобто ринок не виконує 

своїх основних функцій.  

Функції регулювання економічної системи повністю бере на себе 

держава. Для планової (командно-адміністративної) економічної системи, 

особливо періоду її занепаду властиві такі ознаки деформації ринку: 

1) повне панування державної власності, відсутність господарської 

відособленості та самостійності економічних суб’єктів; 

2) надмірна централізація в управлінні виробництвом і збутом продукту, 

розподілі ресурсів, відсутність самостійності в комерційній діяльності; 

3) державний економічний монополізм; 

4) незбалансованість попиту та пропозиції; 

5) порушення закону грошового обігу, існування затамованої інфляції, 

товарного та бюджетного дефіцитів; 

6) заміна товарно-грошових відносин бартерним обміном; 

7) деформація економічних інтересів суб’єктів економіки, відсутність 

господарської мотивації; 

 8) розквіт «тіньової» економіки, нелегального «чорного» та 

напівлегального «сірого» ринків; 

9) руйнація національного та посилення регіональних ринків. 

З’ясовуючи суть ринкової економічної системи, потрібно виділити ті її 

елементи, що утворюють ринкову структуру, без яких повнокровний 

цивілізований ринок існувати не може. 

Структура ринку – внутрішня будова, порядок розміщення окремих 

елементів ринку, їх частка в загальному ринковому просторі. 

Йдеться про загальну структуру ринку, що включає цілу систему ринків, 

у межах якої можливе відтворення ринкових економічних зв’язків (відносин). 

Споживчий ринок – ринок предметів особистого споживання (товарів і 

послуг), у тому числі й ринок житла. 

 Ринок засобів виробництва охоплює ринки засобів праці та 

природних 

ресурсів (сировини, палива і енергії), включаючи ринок землі. 

Споживчий ринок і ринок засобів виробництва складаються з великої 

кількості галузевих ринків.  
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Ринок інновацій включає ринки науково-технічних розробок, 

винаходів, нововведень, патентів, ліцензій тощо.  

Особливим ринком є ринок інформації, який по частинах входить до 

ринків інновацій, засобів виробництва і споживчого – у залежності від 

характеру інформації. 

Ринок праці – це ринок робочої сили і трудових ресурсів, що має чітко 

виражену фахову і територіальну структуру. 

Грошовий ринок – ринок позик, або кредитний ринок. Грошовий 

ринок разом з ринком цінних паперів утворює інвестиційний ринок, або 

ринок капіталів. 

 

2. Ринковий механізм 

 

Механізм функціонування ринкової економіки – це спосіб 

взаємозв’язку елементів структури ринку, який забезпечує виконання 

функцій. 

Механізм складний, суперечливий, але у самому загальному вигляді він 

має забезпечити рішення головних господарських проблем: що виробляти? Як 

виробляти?, для кого виробляти? 

Тож функціонування ринкової економіки передбачає наявність певних її 

елементів, які у сукупності складають ринкову систему – це попит, 

пропозиція, ринкова ціна та конкуренція. 

Ринковий попит – представлена на ринку платоспроможна потреба в 

товарі за даного рівня ціни. 

Обсяг попиту на будь-який товар на певному ринку визначається 

кількістю товару, яку покупці готові придбати за даної ціни і даного 

грошового доходу. 

Ринкова пропозиція – представлена на ринку кількість товару, яку 

продавці хочуть продати за даного рівня ціни на нього. 

Попит є проявом конкуренції покупців за товар, а пропозиція – 

конкуренції продавців за дохід від продажу товару. 

Коли посилюється конкуренція покупців, то попит на товар зростає, а 

його ціна підвищується.  

Якщо ж пропозиція перевищує попит, то зростає конкуренція продавців, 

які тепер згоджуються продавати товар за нижчою ціною. 

Закон попиту стверджує, що за інших рівних умов, кількість товару, яку 

бажають та мають можливість придбати споживачі, змінюється в 

оберненій залежності щодо ціни на даний товар. 

Крива попиту – це крива, що показує, яку кількість економічного блага 

готові придбати покупці за різними цінами у даний момент часу, в даному 

місці. 
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Рис. 1. Крива попиту 

 Проаналізуємо дії покупців автомобілів, їх інтерес полягає в тому, щоб 

задовольнити свою потребу, на яку вони виділяють певну суму грошей. В 

умовах високої ціни покупців не дуже багато. Відповідно й продавців 

придбається мало. Якщо ж ціна знижується, товар стає доступнішим, кількість 

покупців збільшується разом з кількістю придбаних автомобілів. Цю 

залежність демонструє крива попиту. 

Тепер звернемося до дій продавців. Вони бажають відшкодувати свої 

витрати й одержати прибуток. Чим нижча ціна пропозиції, тим менша 

кількість товарів надійде на продаж. Це зумовлене тим, що у багатьох 

виробників витрати будуть більшими, ніж ціна, а це зробить неможливим 

виробництво. 

Зв’язок між ціною та обсягом пропозиції описується законом 

пропозиції. Закон пропозиції твердить, що між ціною й обсягом пропозиції 

товарів існує прямий зв'язок. Ціна й кількість товарів тут змінюються та 

взаємодіють в одному напрямку: підвищення ціни викликає збільшення 

кількості товарів, які пропонуються для продажу, і навпаки. Графічним 

відображенням функції пропозиції є крива пропозиції. 

Крива пропозиції – це крива, що показує, яку кількість економічного 

блага готові продати виробники за різними цінами у даний момент часу. 

 
Рис. 2. Крива пропозиції 

 Якщо накласти один графік на другий, то в певному місці вони 

перетнуться. 
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Рис. 3. Взаємодія ринкового попиту і пропозиції 

 

Точка, в якій дві криві перехрещуються, відображає збіг інтересів 

продавців і покупців, відповідність попиту і пропозиції, рівновагу ринку. 

Рівноважна ринкова ціна – це ціна, за якої на ринку даного товару 

немає ані надлишку, ані дефіциту. Вона встановлюється в результаті збігання 

попиту й пропозиції як грошовий еквівалент строго визначеної кількості 

товару. 

Точка Е – це точка рівноваги попиту та пропозиції, яка визначає рівень 

ринкової ціни, або “ціни рівноваги” та “рівноважного обсягу”. 

У кожен момент на ринку досягається рівновага, хоча і нестійка. 

Справді, цілком можливо, що попит на автомобілі зросте. Додатковий 

попит почне тиснути на ринок. Це призведе до порушення рівноваги та 

тимчасового підвищення ціни аж до встановлення нової ціни попиту. 

Поведінку покупців у ситуації, що змінилася характеризує нова крива попиту, 

яка проходить вище і правіше за стару криву. 

Нова вища ціна виступає сильним стимулом виробництва і збільшення 

продажу автомобілів. Одночасно нова ціна сигналізує, підприємцям, що 

виробництво автомобілів стає вигідним для вкладення капіталів. Після цього 

сюди направляються додаткові грошові ресурси, змінюються умови 

виробництва. У результаті збільшення виробництва зростає пропозиція, яка 

поступово зрівнюється з попитом і встановлюється нова ринкова рівновага. 

Ступінь зміни попиту на певну продукцію під впливом зміни ціни на неї 

характеризує еластичність попиту. 

Еластичним є попит, зміна якого, виражена у відсотках перевищує 

відсотковий вираз зниження ціни, тобто коли Е > 1. 

У випадку, коли обсяг зменшення ціни перевищує показник приросту 

попиту, то останній є нееластичним (Е < 1). 

Ступінь зміни пропозиції на певну продукцію під впливом зміни ціни на 

неї характеризує еластичність пропозиції. 

У випадку, коли обсяги збільшення пропозиції, виражені у відсотках, 

перевищують обсяги зростання ціни, пропозиція є еластичною. 

Коли приріст пропозиції менший за приріст цін, то пропозиція є 

нееластичною. 
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3. Інфраструктура ринку 

 

Надзвичайно важливим і складним структурним утворенням ринкової 

економіки є ринкова інфраструктура. 

Інфраструктура (підструктура) ринку – це сукупність підприємств, 

організацій, установ, які обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин, 

забезпечують їхню ефективну взаємодію. 

 

 
Рис. 4. Сутність та функції інфраструктури ринку 

 

 Складові елементи ринкової інфраструктури представлені на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Елементи інфраструктури ринку 

Передусім, це – біржі (в перекладі з латинської – «гаманець»), які слід 

розглядати як постійно діючий ринок, де здійснюються операції: 
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- товарні біржі – з оптової реалізації засобів виробництва або предметів 

споживання, які, в свою чергу, поділяються на універсальні і спеціалізовані 

(правовий статус товарних бірж визначається законом «Про товарну біржу» 

 

 
Рис. 6. Функції товарної біржі 

 

- валютна біржа – купівля-продаж за гривні іноземних валют (долару, 

євро) відповідно до попиту та пропозиції на ці види валют.  

Функції такої біржі виконує Українська міжбанківська валютна біржа; 

за результатами торгів на цій біржі Національний банк України встановлює 

курс гривні стосовно до іноземних валют); 

- фондова біржа – попит і пропозиція цінних паперів, сприяє 

формуванню їх біржового курсу (правовий статус фондової біржі визначається 

законами «Про цінні папери і фондову біржу», «Про державне регулювання 

ринку цінних паперів в Україні»); 

 
Рис. 7. Об’єкти продажу на фондовій біржі 

 

- біржа праці (біржа робочої сили) – збирання і надання інформації про 

наявність вакансій робочих місць, сприяння підготовки кадрів, створення 

робочих місць, переміщення робочої сили, забезпечення ефективної 

зайнятості працездатного населення; функції біржі праці в Україні виконують 

служби зайнятості населення (їх правовий статус регулюється Законом 

України «Про зайнятість населення»). 

Посередницькі функції при здійсненні платежів і кредитних операцій 

між суб’єктами підприємницької діяльності, а також операцій з акумуляції 
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вільних грошових коштів, їх нагромадження виконують такі установи як банки 

і небанківські кредитно-фінансові інститути. 

Банківська система України – дворівнева. На першому рівні функціонує 

Національний банк України, а на другому – комерційні банки різних форм 

власності, спеціалізації та сфери діяльності. Діяльність банківської системи 

України регулюється Законом України «Про банки і банківську діяльність». 

Серед комерційних банків доречно виділити іпотечні банки, які 

спеціалізуються на наданні позик під заставу нерухомого майна (землі, 

будівель) землевласникам, селянам, власникам житла. Розвиток мережі 

іпотечних банків в Україні поки що гальмується тим, що земля не є об’єктом 

вільної купівлі-продажу. 

Значну роль серед елементів ринкової інфраструктури відіграють 

небанківські кредитно-фінансові інститути, до яких належать інвестиційні 

фонди, страхові компанії, ломбарди, кредитні кооперативи.  

До елементів ринкової інфраструктури слід також віднести: 

- торговий дім – різновид фірми, асоціації торгових, виробничих та 

інших підприємств, до яких часто приєднуються і банки, що здійснюють 

широкий комплекс експортно-імпортних операцій, в т.ч. кредитно-

фінансових, транспортно-експедиторських, страхових та маркетиногових; 

- торгово-промислові палати – комерційні організації, які ставлять 

перед собою мету – сприяти розвитку економічних і торговельних зв’язків з 

партнерами зарубіжних країн, зокрема в організації міжнародних ярмарків, а 

також надавати їм цільові інформаційні послуги (правовий статус цих установ 

регулюється Законом «Про торгово-промислові палати в Україні»);  

- ярмарок (одна з найбільш ранніх форм торгівлі) – періодичні торги, 

які проводяться в певному місці, вони можуть бути всесвітні, міжнародні, 

національні, регіональні та місцеві; 

- аукціон – спосіб продажу товарів (антикварні речі, твори мистецтва, 

валюта, житло, товари довгострокового користування тощо) з публічного 

торгу в попередньо обумовлений час і в певному місці; окрім добровільних 

можуть мати місце і примусові аукціони (останні організовуються органами 

судочинства або органами влади з метою продажу майна неплатоспроможних 

боржників чи продажу безпосередньо майна, що не перейшло державі по 

праву спадкування або в результаті конфіскації); 

- лізингові фірми, які спеціалізуються на здачі в оренду на тривалий 

строк предметів довгочасного користування (як правило, знарядь праці, 

устаткування, транспортних засобів, механізмів, обчислювальної техніки 

тощо); лізинг розглядається як різновид довгострокового кредиту, що 

надається в натуральній формі і погашається клієнтом у розстрочку; 

відповідно до договору лізингу орендар сплачує орендодавцю повну вартість 

взятого в оренду майна; виділяють два види лізингу – фінансовий, коли 

договір укладається на строк, під час якого амортизується 60% вартості 

об’єкта лізингу, і оперативний, коли договір передбачає амортизацію 90% 

вартості об’єкта лізингу; відносини стосовно лізингу регулюються Законом 

України «Про лізинг»; 
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- аудиторські організації – фірми, які виконують контрольні, 

консультативні та інші функції на основі угод з різними юридичними та 

фізичними особами, вони можуть мати свої філії (відділення) за кордоном, що 

дає їм змогу обслуговувати міжнародні компанії та спільні підприємства; 

основні завдання аудиторських фірм – дати висновок про фінансове 

становище, платоспроможність компаній, який у встановленому 

законодавством порядку публікується в річному звіті цієї компанії разом з її 

офіційним балансом (правовий статус аудиторських фірм визначається 

Законом України «Про аудиторську діяльність»); 

- холдингові компанії – товариства (здебільшого – акціонерні), які 

використовують свій капітал для придбання контрольних пакетів акцій інших 

компаній, що дозволяє їм встановлювати контроль за діяльністю цих 

компаній, спрямовувати їх розвиток, а також отримувати значну частку 

прибутку; слід відрізняти чистий холдинг, коли холдингова компанія 

утворюється для контролю та управління іншими, і змішаний холдинг, коли 

передбачається також заняття підприємницькою діяльністю, а тому помітну 

роль у діяльності холдингових компаній відіграють банки та інші фінансові 

установи; 

- брокерські та дилерські фірми (контори): 

а) брокерські фірми (об’єднання брокерів) – це фірми, які, маючи 

всебічну інформацію щодо кон’юнктури ринку певного товару, виконують 

функції посередників на товарних (зокрема – нерухомості), орендових біржах 

між продавцями і покупцями, розраховуючись за здійснені операції коштами 

своїх клієнтів і тому така фірма, як і окремий брокер, не несе відповідальності 

за результати укладених договорів (угод); біржа забезпечує брокерів 

приміщенням, зв’язком, визначає біржові ціни (котирування), сприяє 

розрахункам та розглядає у разі потреби спори між учасниками угод; 

б) дилерські фірми (об’єднання дилерів) – фірми, які на відміну від 

брокерських виступають на біржі від свого імені, здійснюють посередницькі 

операції за власні кошти і тому ризик за результати цієї чи іншої угоди беруть 

на себе вже самі дилерські фірми або окремі дилери (правовий статус 

брокерських та дилерських фірм визначається Законами України «Про 

товарну біржу» та «Про господарські товариства»). 

 

Тема 9. Монополія і конкуренція 

 

1. Суть, види, форми монополій. 

2. Конкуренція та її види. 

 

1. Суть, види, форми монополій 

 

Ринок і ринкова економіка мають багато як позитивних так і негативних 

рис. Однією з негативних рис є те, що ринок породжує монополії та 

монополістичні тенденції в економічній системі. 
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Історія монополії сягає сивої давнини. Згадку про неї знаходимо вже у 

старогрецького філософа Аристотеля. Він відносить її до «мистецтва 

наживати майно», зазначаючи, що «вигідно в розумінні наживання майна, 

якщо хтось зуміє захопити будь-яку монополію». 

Англійський філософ Томас Гобс описує монополії, створені ще 

феодальною державою для зарубіжної торгівлі. Він їх називає корпораціями, 

«метою яких є збільшення прибутків шляхом монопольного права купівлі і 

продажу як вдома, так і за кордоном». 

Монополістичні тенденції проявляються на всіх етапах розвитку 

ринкових процесів, але стають катівними лише в ХІХ ст. 

Капіталістична монополія – це угода найбільших підприємств, які 

займають пануючі позиції у виробництві та збуті певних товарів, заради 

отримання монопольно високого прибутку. 

Сутність монополії може бути охарактеризована трьома головними 

моментами: 

1) концентрацією у її руках значної частки виробництва, що забезпечує 

пануюче положення в одній чи декількох галузях господарства; 

2) можливістю в деяких межах диктувати ринкові ціни; 

3) привласненням монопольно високого прибутку як економічної 

реалізації свого панування. 

Є три види монополій: 

1. Природна монополія виникає внаслідок об'єктивних причин. Вона 

існує коли попит на певний товар чи послуги найкраще задовольняється 

однією або кількома фірмами. Тут конкуренція неможлива. 

      Наприклад: енергозабезпечення, телефонні послуги, зв'язок, 

трубопровідний транспорт і т. д. У цих галузях існує обмежена кількість 

монополій і тому вони посідають монопольне становище на ринку. 

2. Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних органів 

двома шляхами: 

Надання окремим фірмам виключного права на заняття певного роду 

діяльності. 

Наприклад: на початку ХVІІ ст. голландській та англійській компаніям 

державою було надано право (виняткове) на торгівлю з Індією. 

Це об'єднання державних підприємств і підпорядкування їх 

міністерствам. Вони виступають на ринку як єдиний господарський суб'єкт і 

між ними відсутня конкуренція. 

По суті, - це монополізована економіка, яка була в СРСР. 

3. Найпоширенішою є економічна монополія. Вона виникає на основі 

закономірного господарського розвитку, коли підприємці зуміли завоювати 

монополістичне становище на ринку, завдяки: 

 успішному розвитку підприємства; 

 базується на добровільному об'єднанні або поглинанні 

переможцями банкрутів. 
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Монополії виросли на основі високого рівня концентрації капіталу та 

виробництва і зосередили у своїх руках значну частину випуску й реалізації 

продукції.  

У сучасних умовах у США 500 великих фірм виробляють приблизно 

80% усієї промислової продукції. 

Еволюція монополії проявляється в різних формах, розвиток яких 

здійснюється шляхом їх ускладнення, від монополізації сфери обігу до 

панування в сфері виробництва. Це віддзеркалює поступове розширення і 

поглиблення монополістичних відносин. 

Спочатку монополії виникають у вигляді короткотермінових угод, які у 

різних країнах називалися конвенціями, пулами, рингами, корнерами. Ці угоди 

стосувалися, головним чином, узгоджень щодо продажних цін на певні товари. 

Вони, як правило, були нетривалі та при зміні господарської кон'юнктури 

швидко розпадалися.  

Згодом з'являються більш складні та розгалужені  монополістичні  

об'єднання у формах картелів, синдикатів, трестів, концернів, конгломератів, 

які й сьогодні займають панівне положення в економіці капіталістичних країн. 

Картель – це галузеве об'єднання підприємств, які зберігають 

виробничу і комерційну самостійність, що регламентує, головним чином, 

умови збуту товарів. Угоди в картелях охоплюють, насамперед, ціни 

продукції, ринки сировини і збуту, визначення розмірів (квот) виробництва. 

Спочатку картелі поширились, головним чином у Німеччині. 

У синдикаті підприємства-учасники втрачають уже свою комерційну 

самостійність (закупівлі і, особливо, збут продукції здійснюється спільно 

правлінням синдикату). Але вони ще зберігають виробничу незалежність. 

Синдикати функціонували, головним чином, у Франції. Відзначимо, що ця 

форма монополістичних об'єднань була поширена також і в дореволюційній 

Росії й Україні. Тут особливо виділилися синдикати «Продвугілля» (але 

правління його знаходилося не в Донбасі, а в Парижі, оскільки переважав 

франко-бельгійський капітал); «Продвагон»; синдикат «Продамет», що 

об'єднав і монополізував 4/5 усього виробництва металургійної 

промисловості; синдикат «Мідь», що розпоряджався збутом 90% продукції 

міді; «Ропт» – Російське суспільство пароплавства і торгівлі – з центром в 

Одесі. В галузі торгівлі продовольчими товарами негативно зарекомендував 

себе синдикат «Продцукор», який збував високоякісний російський і 

український цукор за такими низькими цінами, що, наприклад, в Англії ним 

відгодовували свиней. 

На початку 1909 року в Росії було 140 монополістичних об'єднань, що 

діяли в 45 галузях промисловості. 

Більш високою формою монополістичного об'єднання є трест. 

Підприємства, що входять у трест, втрачають свою не тільки 

комерційну, але й виробничу самостійність її повністю підлеглі єдиному 

керівництву. Самостійні підприємства стають ланками, відділеннями, філіями 

тресту. Найбільше поширеною ця форма була у США, котрі називали 

«країною трестів». 
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Концерн – міжгалузеве об'єднання підприємств, пов'язаних економічно, 

які знаходяться під єдиним фінансовим контролем (головним чином через 

скупку акцій). Він, як правило, охоплює підприємства багатьох галузей 

промисловості, будівництва, транспорту, включає торгові підприємства і 

фінансово-кредитні організації. До складу концерну часто входять не тільки 

окремі фірми, але й цілі корпорації. 

Конгломерат – об'єднання підприємств різних галузей господарства, 

найчастіше навіть не пов'язаних економічно, які не мають одне з одним 

функціональних зв'язків, але знаходяться під єдиним фінансовим контролем. 

На чолі конгломератів, як і концернів, зазвичай стоять великі банки. 

Сучасні капіталістичні монополії являють собою могутню економічну 

силу.  

Наприклад, в автомобільній промисловості США панують 3 

монополістичні гіганти: «Дженерал Моторс», «Форд» і «Крайслер». 

«Дженерал Моторс», що виник у 1916 році, як скромне автопідприємство, 

тепер став найбільшою військово-промисловою монополією, що випускає 

автомобілі, танки, ракети.  

У металургії США провідні позиції займає «Юнайтед Стейтс стіл  

корпорейшн», у нафтовій промисловості – фірма «Екссон» (що утворилася з 

 нього нафтового тресту «Стандарт ойл оф Нью-Джерсі»), в електротехнічній 

промисловості – «Дженерал Електрик», «Вестінгауз Електрик», у хімічній – 

фірма «Дюпон де Немур» тощо. 

Аналогічне положення і в інших капіталістичних країнах. Найбільші  

військово-промислові монополії відіграють провідну роль в економіці Англії. 

У Німеччині у 3-х фірм-монополістів сконцентровано 60% виробництва 

хімічної промисловості, з концерни в електротехнічній промисловості та 5 у 

металургії контролюють 3/4 продукції цих галузей.  

В даний час у ряді високорозвинених країн переважною формою 

монополістичних об'єднань стали багатогалузеві концерни, до складу яких 

входять банки, десятки і навіть сотні підприємств, що відносяться не тільки до 

різних сфер економіки, але й розташовані в багатьох країнах світу.  

Так, японські концерни "Міцубісі", «Міцуї», «Тойота» й інші поєднують 

не тільки багато підприємств різних галузей промисловості (від 

машинобудування, автомобіле- і суднобудування до парфумерії), але і мають 

свій морський флот, будівельні організації, торгові підприємства тощо. 

Сформований в умовах вільної конкуренції механізм утворення 

середнього прибутку і тенденції норми прибутку до зниження, істотно 

модифікується в умовах монополістичної стадії. Своє панування монополія 

економічно реалізує в монопольній ціні та монопольному прибутку. 

Монополістичне об'єднання – це не просто велике підприємство, що 

характеризується величезними обсягами виробництва і капіталу. Це вже 

якісно новий суб'єкт господарювання, з істотно іншими, ніж у малих і середніх 

виробників, можливостями як виробництва додаткової вартості, так і її 

перерозподілу через ринковий механізм на свою користь. 
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Зосередження в руках монополій величезної економічної сили дозволяє 

їм диктувати ринкові ціни на свою продукцію. Ціна встановлена монополією 

одноосібно або найчастіше в змові з іншими трестами і концернами, 

називається монопольною ціною.  

Умовою її виникнення є пануюче положення монополії на ринку, будь 

вона продавцем чи покупцем товарів. 

Межею монопольно високої ціни є величина платоспроможного попиту. 

Якщо великі компанії встановлять ціну на занадто високому рівні, то обсяг 

продажу може значно скоротитися і величина прибутку не тільки не зросте, а 

й зменшиться. 

 

2. Конкуренція 

 

Однією з рушійних сил розвитку економічної системи, як уже 

зазначалося, є конкуренція. Термін «конкуренція» походить від латинського 

слова «concurere», що означає «зіштовхуюсь». 

Як економічна категорія, конкуренція – це боротьба між 

товаровиробниками за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів та 

послуг, за привласнення найбільших прибутків. 

Конкуренція – це об'єктивний економічний закон розвитку товарного 

виробництва, дія якого для товаровиробників є зовнішньою примусовою 

силою для підвищення продуктивності праці на своїх підприємствах, 

розширення масштабів виробництва, впровадження нових форм організації 

виробництва і систем заробітної плати. 

В умовах прагнення кожної фірми до максимізації прибутку і 

поширенню масштабів господарської діяльності, фірми виступають за 

відношенням одна до одної як конкуренти. 

Конкуренція діє на всіх етапах і рівнях ринкових відносин:  

- на рівні продавців – за реалізацію продукції за максимально можливою 

ціною;  

- на рівні покупців – за купівлю продукції за мінімальну ціну;  

- на контррівні – конкуренція продавців і покупців щодо ціни з 

протилежних позицій. 

 Конкуренція вирізняється за кількістю учасників, розмірами 

підприємств, типом продукту, мірою контролю над цінами, ступенем свободи 

доступу на ринок та доступністю інформації. За цими ознаками 

виділяють чотири основних типи конкуренції, або моделі ринкових 

структур: 1) чиста конкуренція; 2) монополістична конкуренція; 3) 

олігополія; 4) чиста (абсолютна) монополія.  

При цьому чиста конкуренція вважається досконалою конкуренцією, а 

три інших типи — недосконалою конкуренцією. 

Досконала (чиста) конкуренція. Цей ринок складається з великої 

кількості продавців, конкуруючих між собою. Кожний з них пропонує 

стандартну продукцію багатьом покупцям. Обсяги виробництва і пропозиція 

з боку окремих виробників складає незначну долю загального випуску, тому 



81 

 

одна фірма не може вплинути на ринкову ціну, проте має погоджуватись з 

ціною ринку. 

Учасники конкурентного ринку мають рівний доступ до інформації: 

мають уяву про ціну, технологію виробництва, можливий прибуток.  

В свою чергу покупці обізнані з цінами та їх коливанням. На практиці 

досконала конкуренція практично не зустрічається.  

Цей тип ринку більше відповідав умовам XVIII ст., коли ринок 

представляли, головним чином, дрібні виробники й торговці (ремісники, 

селяни, купці). Нині його ознакам відповідають лише деякі товари, наприклад, 

зерно, м'ясо, молоко, овочі і фрукти. У цьому випадку покупець добре 

орієнтується у властивостях такого традиційного товару, а продавцю немає 

ніякої потреби вдаватися до методів нецінової конкуренції. Будь-який 

виробник, навіть дачник, може запропонувати цю продукцію. Проте такий 

ринок сьогодні є радше виключенням із загального правила. 

Під недосконалою конкуренцією розуміють ринок, на якому не 

виконується хоча б одна з умов досконалої.  

Вона поділяється на монополістичну конкуренцію, олігополію, 

абсолютну монополію. 

Монополістична конкуренція – конкуренція між фірмами, які 

виробляють схожі, але різні з точки зору покупця товари (замінювачі). 

Тому кожна така фірма представляє на ринку нібито особливий товар, 

який є тільки у неї. Цими особливостями товару можуть бути, наприклад, 

харчові чи ароматичні домішки, інша структура волокна, здатність виводити 

більше плям, зручність розташування, привітність персоналу тощо.  

Звідси й назва цього типу конкуренції (від грецьк. monos — один, poleo 

— продаю). Поява нових конкурентів особливо не ускладнена. Контроль над 

цінами з боку фірм обмежений, перевага віддається рекламі, брендам 

(торговим знакам, маркам). 

Диференціація товарів, пов’язана з його особливостями (якість, марка, 

упаковка) дозволяє виробнику самостійно встановлювати ціну без залежності 

від дії конкурентів. Вхід на ринок достатньо вільний і визначається розмірами 

капіталу. 

Олігополія –  ( від грецьк.: oligo — небагато) — це тип конкуренції, за 

якого декілька, як правило, великих фірм продають ідентичні або схожі 

товари. Поява нових конкурентів ускладнена необхідністю великих 

інвестицій, складністю технології виробництва, доступом до сировини, а 

також перешкодами з боку конкурентів -"ветеранів". Фірми заінтересовані у 

змовах проти конкурентів, у синхронному підвищенні цін. Цінові методи 

конкуренції малоефективні, бо конкуренти теж наслідують їх.  

Приклади олігополії: ринок автомобілів, побутової техніки, сталі, 

цементу, нафти, банківський і страховий сектор. 

Доступ на ринок важкий. 

Абсолютна монополія – пропозиція надана одним виробником 

продукту, який самостійно встановлює ціни і блокує появу конкурентів.  
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Таблиця 1 

Характерні ознаки ринкових структур 

Ознаки 
Досконала 

конкуренція 

Монопо- 

лістична 

конкуренція 

Олігополіс-

тична 

конкуренція 

Абсолютна 

монополія 

Кількість фірм 

 

Безліч дрібних 

фірм 

 

Багато фірм Декілька 

великих 

фірм 

Одна най- 

більша фірма 

Тип продукту 

 Стандарти-

зований 

Диференційо- 

ваний 

 

Стандартизова- 

ний чи 

диферен- 

ційований 

Унікальний 

(який не має 

замінників) 

 

Умова входу до 

ринку 

Дуже легкий Порівняно 

легкий 

Істотні 

перешкоди 

Дуже 

складний 

Контроль над 

цінами 

 

Відсутній Обмежений 

можливістю 

заміни товару 

Пріоритети 

цінового лідера 

 

Цілковитий 

контроль 

 

 

Окремими різновидами недосконалої конкуренції є монопсонія та 

олігопсонія .  

Монопсонія - «оpsonia» – закупівля продовольства – це єдиний 

покупець даного товару. Користуючись своїм становищем, він має можливість 

знизити ціну на куповані товари чи послуги і так збільшити свої прибутки. 

Олігопсонія – наявність невеликої групи покупців певного товару або 

послуги. Вони узгоджують ціни і знижують їх. 

 

Тема 10. Підприємство як товаровиробник 

 

1. Характеристика сутності підприємництва. Основні види 

підприємництва. 

2. Принципи підприємницької діяльності. 

3. Функції підприємництва. 

4. Підприємство як основний суб’єкт ринкової економіки. 

5. Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин. 

 

1. Характеристика сутності підприємництва. Основні види 

підприємництва 

 

Підприємець є одним з людських факторів виробництва, без якого 

ринкова економіка не можлива.  

Визначальною умовою переходу до ринку є формування суб'єктів 

ринкових відносин, у ролі яких виступають підприємці. Підприємництво с 

невід'ємною ознакою ринку, його обов'язковим атрибутом. Немає підприємців 

– немає ринку, і навпаки. Поняття «підприємництво» надзвичайно ємне. Це 

зумовлено тим, що воно відображує сукупність економічних, юридичних, 
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політичних, історичних та психологічних відносин. Уявлення про нього 

формувалося впродовж тривалого історичного періоду, змінювалося під 

впливом базисних та надбудовчих інституцій, психології людей. 

Слід зазначити, що в Україні поняття «бізнес» і «підприємництво» 

сприймаються як слова-синоніми. Сутністю підприємництва є знаходження і 

апробація чогось нового, того, чого не було раніше в структурі виробництва, 

в соціумі чи суспільстві. 

Бізнес – це систематизована тривала діяльність суб’єктів 

господарювання в умовах ринкової економіки, націлена на одержання 

реального прибутку у грошовій формі. 

Бізнесмен – людина, яка «робить гроші», власник капіталу, що 

перебуває в обігу і приносить йому дохід. 

Підприємництво – окремий випадок бізнесу, що більшою мірою 

зорієнтований на особистість людини, яка здійснює бізнес і якій притаманні 

певний стиль і тип господарської поведінки. 

Підприємець – людина, яка здатна генерувати ділові ідеї, вишукувати 

можливості для створення чогось нового, використовувати нетрадиційні 

шляхи, брати на себе ризик і відповідальність під час втілення в життя цих дій. 

У науковий обіг поняття «підприємець» на початку XVIII ст. увів 

англійський банкір-економіст Кантільйон. Під ним він розумів людей з 

нефіксованими прибутками (ремісників, селян та ін.), тобто тих, хто був 

зайнятий економічною діяльністю в умовах нестабільності та 

непередбачуваності цін. Головною рисою підприємця Р. Кантільйон вважав 

готовність до ризику. 

Вагомий внесок у дослідження підприємництва у XVIII-XIX ст. зробили 

Ф. Кене, А. Тюрго, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, А. Маршалл, М. Вебер, В. 

Зомбарт і И. Шумпетер. 

А. Сміт характеризував підприємця як власника, під цим кутом зору він 

розглядав його дії в економічному житті, мотивацію, поведінку, психологію. 

Вчений зазначав, що підприємець керується лише власним інтересом, 

переслідує власну вигоду. 

Проте не лише інтереси та вигода зумовлюють діяльність підприємця. 

Адже в умовах ринкового середовища існує багато суб'єктів підприємницької 

діяльності, між якими триває конкурентна боротьба за головний приз — 

прибуток. Одержати його можна тільки за умови застосування 

найефективнішого варіанта використання ресурсів, економічного ризику, 

новаторських ідей. Це спонукує підприємця використовувати найкращі якості 

працівників: творчість, сумлінну працю, організаторські здібності. Намагання 

виявити себе як особистість у певній сфері діяльності, реалізувати свої ідеї та 

результати праці, зробити їх надбанням суспільства — це також мета 

підприємця, яка відіграє значну роль у житті суспільства, є його рушієм. Усе 

це робить підприємництво локомотивом економічного, соціального і 

культурного розвитку людського суспільства.  

До початку останньої третини ХІХ ст. підприємець одночасно був 

власником капіталістичного підприємства. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
глосарій.doc#Бізнес
глосарій.doc#Бізнесмен
глосарій.doc#Підприємництво
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З кінця XIX ст. і до наших днів підприємець необов’язково є власником. 

Виникнення системи кредиту зруйнувало існування такого поняття, як 

поєднання в одній особі власника і підприємця. Щоб стати підприємцем у наш 

час, необов’язково мати реальний капітал і бути власником майна, оскільки 

головним капіталом підприємця є не гроші, не знаряддя або предмети праці, а 

його господарський хист, уявлення про суспільні потреби, знання психології 

споживача. Саме вони і обумовлюють очікуваний прибуток. 

Також необхідно і важливо відрізняти підприємництво від 

менеджменту, а підприємця від менеджера (керівника).  

Підприємець –  це самостійний агент ринку, котрий діє на свій страх і 

ризик, під особисту відповідальність за результати бізнесової діяльності. 

 Менеджер – найманий працівник, який організовує реалізацію завдань, 

поставлених підприємцем. Він, фактично, не несе майнової відповідальності 

за свої дії. Проте менеджер, якщо візьме підприємство в оренду, стає 

підприємцем. 

Підприємець зазвичай є власником капіталу, а також тією чи іншою 

мірою менеджером. 

Щодо суспільної функції підприємця, то вона зводиться до вивчення 

потреб суспільства та їх задоволення. У ринковій економіці саме підприємець 

першим повинен розгадати, які товари та послуги завтра знадобляться 

покупцям. 

Діяльність підприємця дає суспільству такі переваги.  

По-перше, підприємець, як правило, завжди має можливість досягти 

кращих результатів, тому що він є висококваліфікованим спеціалістом, який 

добре знає свою справу. Саме вміння примножувати багатство, розкривати і 

розвивати свої здібності та здатність інших людей до творчості, раціонального 

використання наявних ресурсів вигідно вирізняє його в суспільстві.  

По-друге, підприємець може краще працювати на споживача. 

Прогнозуючи його запити, підприємець намагається виходити не тільки з 

поточних, а й з майбутніх потреб і спрямовувати суспільне виробництво на їх 

задоволення.  

По-третє, лише підприємець здатний організовувати суспільне 

виробництво таким чином, щоб витрачені ресурси дали найбільшу віддачу. 

Отже, задоволення суспільних потреб тут досягається найефективнішим 

способом. 

Виходячи із зазначених характеристик підприємця, підприємництво 

можна визначити як уміння починати та вести справу, генерувати і 

використовувати ініціативу, зважуватися на ризик, долати протидію 

середовища тощо. Воно виступає, головним чином, як прояв економічної та 

організаційної творчості й новаторства. 

Отже, підприємництво — це багатопланове явище, що може бути 

описаним з економічної та політичної точок зору. У зв’язку із цим можна дати 

таке тлумачення терміна «підприємництво». 

Згідно Господарського Кодексу України: 
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Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 

ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку. 

Якщо діяльність фізичних або юридичних осіб не пов’язана з 

отриманням прибутку, то вона не може вважатися підприємницькою.  

Сучасна економічна наука вивчає підприємництво як вид діяльності, в 

основу якого покладені такі ознаки: 

1) свобода вибору термінів і методів діяльності, самостійність у 

прийнятті рішень; 

2) постійна наявність фактора ризику; 

3) орієнтація на досягнення комерційного успіху; 

4) інноваційний характер діяльності. 

Підприємництво — не лише особливий вид діяльності, а й певний стиль 

і тип господарської поведінки, яким притаманні: 

- ініціативність і пошук нетрадиційних рішень у сфері бізнесу; 

- готовність наражатися на ризик; 

- гнучкість і постійне самооновлення; 

- цілеспрямованість і наполегливість у бізнесовій діяльності. 

Крім того, підприємництво — це комплекс особливих функцій, що 

виконуються в економіці, спрямований на забезпечення розвитку т 

вдосконалення господарського механізму, постійне оновлення економіки 

господарюючих суб’єктів, створення інноваційного поля діяльності.  

Види підприємництва: 

- виробниче (створення продукції, надання послуг і т.д.); 

- комерційне ( здійснення операцій з купівлі - продажу); 

- фінансове (операції з грішми та цінними паперами);  

- консалтингове (надання професійних спеціальних послуг). 

Але в реальному житті зустрічаються не тільки професійно зорієнтовані 

підприємці, тобто люди, які зробили свідомий вибір, але й ті, хто приймає таке 

рішення вимушено.  

Усвідомлюючи ситуацію, в якій вони опинилися, вони шукають джерела 

індивідуального доходу або більших, ніж вони мають, індивідуальних доходів. 

До цього вони звертаються не тому, що це відповідає їх  життєвому устрою, а 

тому, що іншого рівноцінного джерела вони не бачать. 

Необхідність звернення до підприємницької активності характеризує 

цей тип економічної діяльності як вуличне підприємництво. Воно, як 

правило, не передбачає отримання спеціальних знань, професійної підготовки. 

Цей вид підприємництва здійснюється за принципами розумності та 

раціональності. 

До більш поширених типів вуличного підприємництва можна  віднести: 

 перепродаж – придбання товарів для його подальшого продажу за 

біль високою ціною за умов відсутності у підприємця стаціонарного торгового 

приміщення; 

 виробництво кустарним способом товарів народного споживання 

глосарій.doc#Підприємництво
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і реалізація їх в місцях масового скупчення споживачів; 

 надання сервісних послуг; 

 «човникова» діяльність. 

При визначенні умов, таких як достатній доход, рішення про зміну 

напряму діяльності, сприятливе зовнішнє середовище підприємець з категорії 

вуличного може перейти в категорію професійно-зорієнтованого підприємця. 

 

2. Принципи підприємницької діяльності 

 

 Принципи підприємництва – це вихідні (первісні) засади, норми, 

правила, через які реалізується свобода підприємницької діяльності 

Нормативною базою для здійснення підприємницької діяльності є 

Господарській кодекс України. Він регламентує ступінь свободи 

підприємницької діяльності, її основні принципи, організаційні форми 

підприємництва, права найму робітників і соціальні гарантії щодо 

використання їх праці, загальні гаранті для підприємців, державну підтримку 

підприємництва, діяльність іноземних підприємців і Україні, припинення 

підприємницької діяльності. 

В статті 44 Господарського Кодексу України «Принципи 

підприємницької діяльності» зазначено, що підприємництво здійснюється на 

основі: 

 вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності; 

 самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору 

постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення 

матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання 

яких не обмежено законодавством, встановлення цін на продукцію та послуги 

відповідно до закону; 

 вільного найму підприємцем працівників; 

 комерційного розрахунку та власного комерційного ризику; 

 вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після 

сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом; 

 самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної 

діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної 

виручки на свій розсуд. 

Агробізнес являє собою форму підприємницької діяльності а аграрному 

секторі економіки країни. Сюди входять підприємницька діяльність у 

виробництві засобів виробництва для сільського господарства (техніка, 

добрива, корми тощо); власне сільське господарство вирощування рослин і 

розведення тварин); зберігання, переробка і торгівля як “сирою”, так і 

переробленою продукцією.  

До агробізнесу належать також усі види діяльності з обслуговування 

сільського господарства (агросервіс, ринкова інфраструктура тощо). Практика 

показала доцільність поєднання декількох видів підприємницької діяльності в 
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одній фірмі (наприклад, вирощування певного виду сільськогосподарської 

сировини, її зберігання, переробка і торгівля готовою продукцією). 

Нарешті, до агробізнесу залучається все населення, коли розраховує свої 

витрати на продукти харчування у сімейному бюджеті. 

 

3. Функції підприємництва 

 

Сучасна економічна література виокремлює 4 головних функції сфери 

підприємницької діяльності: 

1. Інноваційна (творча) функція підприємництва полягає в сприянні 

генеруванню та реалізації нових комерційних ідей, здійсненню техніко-

економічних, наукових розробок, проектів, що пов'язані з господарським 

ризиком. 

2. Ресурсна функція підприємництва передбачає мобілізацію на 

добровільних засадах матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних, 

інтелектуальних та інших ресурсів. 

3. Організаційна функція підприємництва полягає в безпосередній 

організації виробництва, збуту, реклами тощо, зводиться до поєднання 

ресурсів в оптимальних пропорціях здійснення контролю за їх виконанням.  

4. Стимулююча (мотиваційна) функція підприємництва зводиться до 

формування стимулюючого (мотиваційного) механізму ефективного 

використання ресурсів з урахуванням досягнень науки, техніки, управління 

організації виробництва, а також до максимального задоволення потреб 

споживача. 

Із зазначеного вище випливає такий важливий висновок: 

1. Підприємництво має завжди супроводжуватись науково-технічною, 

організаційною і комерційною, економічною творчістю, новими підходами до 

вирішення господарських завдань;  

2. Воно зумовлює особливий, антибюрократичний стиль господарської 

поведінки, підвалинами якої є, з одного боку, постійний пошук нових 

можливостей і ресурсів, а з іншого — персональна відповідальність за 

наслідки своєї діяльності. 

В Україні суб’єктами підприємницької діяльності можуть бути: 

- громадяни України, інших держав, не обмежені законом у 

правоздатності та дієздатності; 

- юридичні особи всіх форм власності, установлених Законом України 

«Про власність». 

Об’єктами підприємницької діяльності є товари, продукти, послуги. 

Підприємницька діяльність здійснюється згідно з чинним 

законодавством: 

- без використання найманої праці; 

- з використанням найманої праці; 

- без утворення юридичної особи; 

- з утворенням юридичної особи. 
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4. Підприємство як основний суб’єкт ринкової економіки 

 

Підприємство – це самостійно господарюючий суб’єкт, утворений 

підприємцем або об’єднанням підприємців для виробництва продукції, 

виконання робіт та послуг із метою задоволення суспільних потреб та 

отримання прибутку.  

Підприємство, головною метою якого є отримання прибутку, 

називається комерційним. 

Класифікація підприємств. 

1. За сферами діяльності. 

- матеріальне виробництво (промисловість, сільське господарство, 

транспорт, зв’язок, будівництво та ін.); 

- нематеріальне виробництво (послуги: ремонт побутової техніки, освіта, 

культура та ін.); 

- підприємства посередники (їх завданням є встановлення 

взаємовигідних контактів між виробниками й споживачами, продавцями й 

покупцями). 

2. За кількістю видів виробленої продукції. 

- спеціалізовані – які випускають обмежену кількість товарів; 

- багатопрофільні – які виробляють різну продукцію. 

3. В залежності від розмірів підприємства. 

Законом України від 05.10.2017 р. №2164-VIII внесено зміни до ст. 2 

Закону про бухоблік, а саме: додано класифікацію підприємств (крім 

бюджетних установ). Тепер усі підприємства можуть належати до 

мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств. 

За Законом №2164-VIII За ст. 55 ГКУ 

Мікропідприємства 

Мікропідприємствами є підприємства, 

показники яких на дату складання річної 
фінансової звітності за рік, що передує 

звітному, відповідають щонайменше двом з 

таких критеріїв: 

 балансова вартість активів — до 350 
тисяч євро; 

 чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 
тисяч євро; 

 середня кількість працівників — до 

10 осіб. 

Суб'єктами мікропідприємництва є юрособи — 

суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми та форми власності, у яких 

середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний 

дохід від будь-якої діяльності не перевищує 
суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену 

за середньорічним курсом НБУ. 

Малі підприємства 

Малими є підприємства, які не відповідають 

критеріям для мікропідприємств та 
показники яких на дату складання річної 

фінансової звітності за рік, що передує 

звітному, відповідають щонайменше двом з 
таких критеріїв: 

Суб'єктами малого підприємництва є: 

юридичні особи — суб'єкти 
господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та 

форми власності, у яких середня 
кількість працівників за звітний період 

https://docs.dtkt.ua/doc/1214.847.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1087.271.0#st2
https://docs.dtkt.ua/doc/1087.271.0#st2
https://docs.dtkt.ua/doc/1214.847.0
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.26.0?page=2#st55
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Незважаючи на різноманіття підприємств, всі вони мають спільні 

характерні риси. 

Всі підприємства є: 

- технологічно уособленими, тобто на різних підприємствах (навіть у 

межах однієї галузі) використовуються різні технології; 

- спеціалізованими – зосереджені на виготовленні конкретного товару 

або послуги; 

- економічно уособленими – самостійно вирішують основні питання 

господарювання (що виробляти, як і для кого, які призначати ціни, які 

використовувати ресурси та ін.), це право їм надає форма власності, яка 

передбачає особливості володіння, користування та управління майном; 

- юридично уособленими – кожне підприємство є юридичною особою 

з правом укладання господарських угод, тобто воно має власну назву, 

 балансова вартість активів — до 4 
мільйонів євро; 

 чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) — 
до 8 мільйонів євро; 

 середня кількість працівників — до 

50 осіб. 

(календарний рік) не перевищує 50 
осіб та річний дохід від будь-якої 

діяльності не перевищує суму, 

еквівалентну 10 мільйонам євро, 
визначену за середньорічним курсом 

НБУ. 

Великі підприємства 

Великими є підприємства, які не 

відповідають критеріям для середніх 
підприємств та показники на дату складання 

річної фінансової звітності за рік, що передує 

звітному, відповідають щонайменше двом з 
таких критеріїв: 

 балансова вартість активів — понад 

20 мільйонів євро; 

 чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) — 

понад 40 мільйонів євро; 

 середня кількість працівників — 
понад 250 осіб. 

Суб'єктами великого підприємництва є 

юридичні особи — суб'єкти 
господарювання будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, у яких 

середня кількість працівників за звітний 
період (календарний рік) перевищує 250 

осіб та річний дохід від будь-якої 

діяльності перевищує суму, еквівалентну 

50 мільйонам євро, визначену за 
середньорічним курсом НБУ. 

Середні підприємства 

Середніми є підприємства, які не 

відповідають критеріям для малих 

підприємств та показники яких на дату 

складання річної фінансової звітності за рік, 
що передує звітному, відповідають 

щонайменше двом з таких критеріїв: 

 балансова вартість активів — до 20 
мільйонів. євро; 

 чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) — до 40 

мільйонів. євро; 
 середня кількість працівників — до 

250 осіб. 

Інші суб'єкти господарювання належать до 

суб'єктів середнього підприємництва. 
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зафіксовану у державному реєстрі, юридичну адресу, печатку та право 

укладати договори, бути відповідачем або позивачем у суді; 

- колективом працівників, тобто соціальною ланкою суспільства. 

Функції підприємства: 

Виробнича – створення товарів і послуг для задоволення потреб та 

отримання максимуму прибутку за мінімальних витрат. Це найважливіше 

завдання підприємств. 

Виробничо-технологічна – забезпечення виробничого процесу 

належними засобами виробництва, запровадження нових технологій, 

винахідництво, оптимізація виробничих процесів. 

Економічна – управління виробництвом, збутом, укладання контрактів, 

найм працівників і раціональна організація їхньої праці, розподіл доходів 

(заробітної плати та прибутку), розрахунок економічної ефективності, 

ціноутворення, вивчення ринку. 

Соціальна – поліпшення умов роботи, відпочинку працівників, 

створення сприятливого психологічного клімату, надання допомоги та пільг 

працівникам та їхнім сім'ям, благодійність. 

Зовнішньоекономічна – спільні з іноземними партнерами 

виробництво, будівництво, науково-дослідна діяльність. 

У світовій практиці використовуються різні організаційно-правові 

форми підприємства, які визначаються національними законодавством країни. 

«Правова форма» – це комплекс правових норм, який визначає 

відносини учасників підприємства з усім навколишнім світом. 

На сьогоднішній день існують такі організаційно-правові  форми 

підприємства: державні підприємства; приватні підприємства; 

товариства; акціонерні суспільства або товариства. 

Державні підприємства поділяються на три групи: 

1. Бюджетні підприємства – це підприємства, які не мають ані 

юридичної, ані господарської самостійності. Вони відносяться до системи 

державного адміністративного управління і підлягають або структурно 

входять до міністерств, відомств або органів місцевого самоуправління. Вони 

не платять податків на отримані прибутки, усі їх доходи та витрати проходять 

через бюджет. Фінансуються за рахунок субсидій з державної казни (служби 

зв’язку, арсенали і т.п.). 

2. Державні корпорації – наділяються певною правосуб’єктивністю і 

мають особисте майно. Поряд з господарською діяльністю вони виконують 

певні регулюючі та управлінські функції, які встановлені в межах та від імені 

держави. Державні корпорації можуть бути утворені у формі акціонерних 

товариств, де усі акції належать державі. Підприємницька діяльність 

державних корпорацій здійснюється на комерційній основі в рамках планів, 

які встановлюються відповідними органами влади. 

3. Змішані компанії – акціонерні суспільства й товариства з обмеженою 

відповідальністю, акції яких належать державі і приватним вкладникам. Вони 

здійснюють свою діяльність на комерційній основі як і приватні фірми, але 

користуються певними привілеями, тобто мають можливість отримати 
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субсидії та дотації, пільгові режими отримання імпортних ліцензій, 

гарантованих поставок сировини та напівфабрикатів з інших державних 

підприємств за твердо фіксованими цінами, гарантований ринок збуту 

продукції, експортні дотації і 

Приватне підприємство (індивідуальне) – це підприємство, яке має в 

одному обличчі й засновника й власника. Усі інші в ньому є найманими 

робітниками. Це невеликі за розміром підприємства (сільське господарство, 

будівництво, торгівля, сфери обслуговування). 

Товариства – це асоціація декількох власників, які разом керують 

підприємством. 

1. Повне товариство – таке об’єднання фізичних та юридичних осіб, 

члени якого відповідають за обов’язками товариства усім рухомим та 

нерухомим майном (крупні підприємства). 

2. Змішане (командитне) товариство – модифікована форма повного 

товариства. Особливість цього товариства в тому, що поряд з одним або 

декількома учасниками, які відповідають усім своїм майном (повні товариші 

або комплементарії – внутрішні члени), є один або декілька учасників, 

відповідальність яких обмежується їх вкладами в товариство (зовнішні 

учасники – командисти). 

3. Обмежене товариство (товариство з обмеженою відповідальністю) – 

об’єднання, яке формується на основі заздалегідь визначених вкладів 

пайовиків. Його члени (фізичні та юридичні особи) не несуть відповідальності 

за виконання обов’язків товариства, а ризикують лише своїми вкладами. 

Акціонерне товариство – представляє собою статутне суспільство з 

правом юридичної особи, має статутний капітал, який поділений на певну 

кількість рівних долей – акцій. Акціонерами можуть стати як фізичні, так і 

юридичні особи.  

Для створення акціонерного товариства необхідно заключити договір 

товариства, який називається статутом акціонерного суспільства. Статут 

завіряється обов’язково нотаріусом. 

Сума статутного капіталу товариства визначається національним 

законодавством країни. Статутний фонд акціонерного товариства поділяється 

на акції. Номінальна вартість акцій повинна відповідати величині статутного 

капіталу.  

З економічної точки зору, акція – це цінний папір, в якому відображена 

частина майна суспільства. Акції можуть бути простими, привілейованими, 

іменними, на пред’явника. Акції, які продаються й купуються на біржах, 

публікуються в біржових котируваннях із вказуванням курсової ціни. 

Акціонерні суспільства можуть бути двох типів: закритого й відкритого.  

Акції відкритого суспільства розповсюджуються за допомогою 

вільного продажу. Їх можуть купувати як підприємства, так і приватні особи. 

Такі товариства відкриваються у тих випадках, коли необхідне залучення 

великих вкладів капіталу. 

Акціонерні товариства закритого типу практично теж саме, що і 

товариство з обмеженою відповідальністю. 
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Закрите товариство відрізняється від відкритого особливим порядком 

розповсюдження акцій. Загальна характеристика – якщо акціонер товариства 

виходить із нього, то переважне право купівлі цих акцій мають лише акціонери 

даного товариства. Акціонерне товариство на сучасному етапі являється 

найбільш розповсюдженою формою підприємництва. Важливою причиною 

широкого розповсюдження акціонерних товариств являється можливість 

концентрувати в їх рамках гігантські капітали, які дозволяють вирішувати 

найскладніші господарські проблеми. Важливою перевагою акціонерних 

суспільств, у порівнянні з іншими видами товариств, є наявність ринку, де 

можна вільно купити чи продати цінні папери. 

 

5. Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин. 

 

Домогосподарство – особа або група осіб, поєднаних спільним 

веденням господарства.  

Модель економічного кругообігу має важливе значення не лише для 

розуміння механізму функціонування ринкової економіки, але й для 

дослідження специфіки функціонування різних економічних систем. 

Функції домогосподарства: 

- постачальники ресурсів: насамперед робочої сили, 

- капіталу (використовують у своєму виробництві майстерні, малі 

підприємства, майно), 

- грошових ресурсів (купують акції великих компаній і банків, кладуть 

гроші на ощадні рахунки, придбають облігації).  

Джерело доходів домогосподарства – це доходи від ресурсів, які 

домогосподарства поставляють суспільному виробництву (або ж доходи від 

факторів виробництва) + трансферти. 

Трансфертні платежі – це всі виплати, які відповідають реальному 

економічному внеску домогосподарства, але не еквівалентні виробничим 

витратам. 

Сукупний дохід домогосподарства – це вся сума доходів, які воно 

отримує в грошовій чи натуральній формі з будь-яких джерел. Доходи 

населення включають: оплату праці членів сім’ї; пенсії, стипендії, допомоги, 

субсидії; надходження від ОПГ; інші доходи. 

Сукупний дохід не повинен бути нижчим за прожитковий мінімум – 

набір товарів і послуг, розрахований за нормами і нормативами споживання і 

забезпеченості населення першочерговими життєвими засобами.  

Для оцінки доходів населення враховують і оптимальний споживчий 

бюджет – вартість набору життєвих засобів, розрахована за нормами та 

нормативами споживання, які задовольняють розумні раціональні потреби 

людей.  

Частина доходу домогосподарства надходить державі (податок), а 

залишок розподіляється на витрати на споживання і заощадження. 

Споживання домогосподарства – це придбання товарів особистого 

користування, витрати на соціально-культурні та побутові послуги. 
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Витрати домогосподарства на споживання пов’язані з попитом та з 

ефектом доходу (вплив зміни ціни на реальний дохід споживача), ефектом 

заміщення (коли ціна на товар зростає, то споживачі намагаються замінити 

цей товар іншим, аби отримати бажане за найнижчу ціну), споживчим 

надлишком (існує розрив між загальною корисністю блага і його ринковою 

вартістю, що виражається додатковою вигодою для домогосподарства), 

максимізацією корисності блага (максимальним задоволення буде тоді, коли 

гранична корисність останньої гривні, витраченої на певний товар, є такою 

самою, як і гранична корисність останньої гривні, витраченої на інший товар). 

Зміна ціни чинить двоїстий вплив на споживчий кошик. З одного боку, 

благо стає дешевшим або дорожчим відносно інших товарів, що стимулює 

зміну структури споживання: дорожчі товари замінюються дешевшими. Це – 

ефект заміщення. Це взагалі типова реакція споживача на зниження ціни будь-

якого товару, який має взаємозамінні аналоги. Причому така реакція має місце 

і в тому випадку, коли товар чи послуга, на які змінилась ціна, не стали 

абсолютно дешевшими за інші товари. 

Зміна ціни спричинює ще один ефект: зміна реального доходу 

споживача, тобто кількості благ та послуг, які він може придбати. Якщо ціна 

будь-якого товару зі споживчого набору знизилась, то при умові, що 

номінальний дохід та ціни інших товарів залишаються незмінними, це буде 

означати фактичне зростання реального доходу. Таким чином, якщо зміна ціни 

змінює реальний доход споживача, а це, в свою чергу, змінює попит, то має 

місце ефект доходу. 

Обидва ефекти – заміщення та доходу – мають достатній вплив на 

формування попиту. Але напрямок їх дії може бути різним. В залежності від  

особливостей різних груп товарів ефекти можуть діяти як в одному напрямку, 

збільшуючи або зменшуючи попит, так і в протилежному. 

Якщо мова йде про нормальні товари, тобто ті, які мають достатньо 

високу ступінь корисності та потреба в яких не насичена, споживач реагує на 

зміну цін зміною обсягу попиту в протилежному напрямку.  

У даному випадку приходить в дію, по-перше, ефект заміщення: більш 

дешевий товар починає витісняти більш дорожчі; по-друге, має місце 

позитивний ефект доходу: виграш від зниження ціни направляється на 

купівлю товару, ціна на який знизилась. 

Обидва ефекти діють в одному напрямку. 

Але існує група товарів низької якості, від споживання яких, як правило, 

відмовляються по мірі зростання доходів (негативний ефект доходу). Якщо 

знизилась ціна на певний товар, то наслідком може бути не збільшення його 

споживання, як того потребує ефект заміщення, а використання доходу, який 

збільшився, на високоякісну продукцію. В даному випадку, ефекти заміщення 

та доходу діють у протилежному напрямку. Який з них буде сильнішим, 

залежить від ряду обставин: ступеня зниження ціни, частки даного товару у 

споживчому кошику та т.п. Якщо перевага на боці ефекту заміщення, крива 

попиту на ці товари буде мати вигляд, що й на нормальні товари, – спадною. 
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Однак можлива ситуація, коли негативний ефект доходу сильніше, ніж 

ефект заміщення. В даному випадку, має місце «Парадокс Гіффена». 

Англійський статист ХІХ ст. Р. Гіффен дослідив, що підвищення цін на 

жито призвело не до скорочення, а до зростання споживання хліба у 

малозабезпечених верств населення. Пояснюється це тим, що хліб займає 

значне місце у їх споживчому наборі, і зростання цін на нього дуже 

відобразилось на скорочені реального доходу. В цих умовах споживання більш 

калорійних продуктів – м’ясо, фрукти – стає менш досяжним. Їх нестачу 

компенсують тим же хлібом. Аналогічна ситуація може мати місце і з 

декількома іншими товарами: картоплею, низькокалорійними крупами, якщо 

витрати на їх споживання займають значну частку у бюджеті споживача. 

«Парадокс Гіффена» представляє не дуже розповсюджену, але реальну 

ситуацію, коли крива попиту відображає позитивне значення функції попиту 

– ціна та обсяг товарів зростає з початку координат. 

Таку ж форму крива буде мати і у випадку, якщо споживачі збільшують 

купівлю ексклюзивних коштовних товарів, підтримуючи свій престиж – 

«ефект Веблена». З іншого боку, деякі споживачі можуть скорочувати свій 

попит на товар при зниженні ціни на нього, бо даний товар став більш 

доступним, масштаби його споживання зростають, а дана категорія 

споживачів не хоче бути «як усі» – «ефект снобізму». 

Заощадження – та частина доходу домогосподарства, що не 

сплачується у вигляді податку та не витрачається на купівлю товарів 

особистого споживання. 

Виділяють мотивовані і немотивовані заощадження домогосподарств. 

Основні мотиви для здійснення заощаджень можна об'єднати в такі групи: 

— придбання дорогих товарів; 

— непередбачувані витрати; 

— витрати майбутніх періодів (весілля, освіта та ін.); 

— звичка заощаджувати кошти; 

— заощадження з метою отримання прибутку. 

Немотивовані заощадження домогосподарств виникають внаслідок 

перевищення платоспроможності над рівнем потреб. Це може відбуватися у 

таких випадках: 

— рівень доходів досить великий, тобто домогосподарство має змогу 

задовольнити нинішні потреби; 

— рівень пропозиції та якість пропонованих товарів або послуг не може 

задовольнити попит споживачів; 

— державою реалізується ефективна політика, спрямована на 

підвищення рівня заощаджень домогосподарств. 

За характером мобілізації заощадження домогосподарств поділяють на 

організовані (заощадження населення, мобілізацію і розміщення яких 

здійснює банківська система або небанківські фінансово-кредитні установи) 

та неорганізовані (зберігаються безпосередньо у населення готівкою у 

національній та іноземній валютах, у вигляді коштовностей тощо). 
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Тема 11. Валовий дохід та прибуток 

 

1. Сутність та особливості формування валового доходу та прибутку 

підприємства. 

2. Витрати та заощадження домашніх господарств. 

 

1. Сутність та особливості формування валового доходу та прибутку 

підприємства 

 
Валовий продукт підприємства – маса вироблених матеріальних благ 

і послуг у грошовому виразі за певний період (місяць, квартал, рік і т.д.). 

Він створюється працею колективу, є його власністю і відображає обсяг 

затрат як живої, так і уречевленої праці у формі спожитих засобів виробництва 

і оплати праці.  

Валовий продукт, який перейшов від виробника до споживача і 

обмінений на гроші, є реалізованим продуктом.  

Отже, валовий продукт підприємства – це міра сукупної ринкової 

вартості кінцевих товарів і послуг, що вироблені підприємством за певний 

період. 

Показниками, що характеризують економічні результати госпо-

дарювання підприємства з позицій їх вартісної оцінки, є дохід та прибуток. 

Дохід підприємства є результатом здійснення всіх видів діяльності 

суб'єктом господарювання за певний проміжок часу при використанні наявних 

ресурсів та врахуванні фінансово-господарських ризиків.  

Його складовими є виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), майна підприємства та здійснення позареалізаційних операцій. 

Виручка (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це 

обсяг грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства за певний 

проміжок часу в результаті здійснення операцій з продажу виготовленої ним 

продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням грошової форми 

розрахунку для компенсації вартості об'єкта продажу. 

Виручка (дохід) від реалізації продукції є основною складовою доходу 

підприємства. 

Отримання підприємством доходу: 

• свідчить про відповідність продукції (товарів, робіт, послуг) попиту на 

ринку де працює підприємство; 

 забезпечує покриття витрат, які виникли в процесі господарсько-

фінансової діяльності підприємства; 

 спричиняє виникнення об'єкта розрахунку та джерела забезпечення 

виконання зобов'язань підприємства перед державою; 

 забезпечує фінансування розширеного відтворення на підприємстві. 

Остання характеристика виникає за умови перевищення обсягом 

отримуваного підприємством доходу обсягу витрат і свідчить про 

отримання прибутку.  
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Отже, як розрахункова величина, прибуток - це сума на яку доходи 

перевищують витрати. 

Спрощену характеристику взаємозв'язку названих показників (доходів, 

витрат, прибутку) представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок доходу, витрат і прибутку підприємства 

 

Бухгалтерський підхід щодо визначення сутності доходу і порядку 

оцінки його обсягу ґрунтується на Національних стандартах бухгалтерського 

обліку і передбачає оцінку доходу окремо за кожною операцією. Згідно з 

П(С)БО №15 дохід – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження 

активу підприємства або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання 

власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків 

учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно 

визначена. 

При цьому не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 

• сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових 

платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних 

фондів; 

• сума надходжень за договорами комісії, агентським та іншим 

аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо; 

 сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

 сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

 сума завдатку під заставу або погашення позики, якщо це 

передбачено відповідним договором; 

 продукція (товари, роботи, послуги), яка отримана в результаті 

обміну на подібну за призначенням та однакову за справедливою вартістю. 

Трактування сутності доходу і прибутку з позицій бухгалтерського 

обліку ґрунтується на констатації факту отримання підприємством 

економічної вигоди, при цьому пріоритетним є історичний підхід до оцінки. 

 У межах податкового обліку розрахунок показників фінансових 

результатів діяльності підприємства здійснюється з метою визначення бази 

нарахування і сплати податкових платежів.  

Економічний підхід ґрунтується на взаємозв'язку отримуваних доходів 

і прибутків з основними факторами, що їх обумовлюють, і передбачає оцінку 

їх впливу в межах ретроспективного та перспективного періодів. 

Основним нормативним документом, в якому 

віддзеркалено податковий підхід до характеристики сутності доходів 

підприємства, є Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». 

Цей підхід передбачає оцінку загального обсягу доходу від усіх видів діяль-

ності та операцій, що спричинило введення спеціального терміну "валовий 

дохід". 
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Валовий дохід – це загальна сума доходу платника податку від усіх 

видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в 

грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її 

континентальному шельфі, включеній (морській) економічній зоні, так і за її 

межами. 

Валовий дохід включає: 

 загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг); 

 доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного 

випуску (розміщення) та операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації); 

 доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з 

надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними 

паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами; 

 доходи від операцій особливого виду - товарообмінних (бартерних) 

операцій; 

 доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, процентів, роялті, 

володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій 

лізингу (оренди); 

 доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що 

передують звітному, та виявлені у звітному періоді. 

 доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді сум 

безповоротної фінансової допомоги, 

Основною відмінністю при застосуванні бухгалтерського і податкового 

підходів до розрахунку обсягу доходу є така: податковий підхід, на відміну від 

бухгалтерського, передбачає включення до доходу підприємства отриманої 

передоплати за продукцію (товари, роботи, послуги). 

Економічний підхід при характеристиці доходу підприємства 

передбачає оцінку його обсягу у взаємозв'язку з основними факторами – ціною 

і кількістю. Основною відмінністю цього підходу порівняно з бухгалтерським 

і податковим є врахування у загальному обсязі доходів підприємства неявних 

доходів. 

Неявні доходи – додаткові грошові надходження на підприємство в 

результаті прийняття до реалізації більш оптимальних варіантів рішень. 

Відповідно до податкового обліку, прибуток як об'єкт 

оподаткування (П) розраховується так: 

 
де СВД – скорегований валовий дохід; 
ВВ – валові витрати; 
А – амортизаційні відрахування. 

Скорегований валовий дохід – це валовий дохід після вирахування 

податку на додану вартість та інших вирахувань згідно з чинним податковим 

законодавством. 

Валові витрати – це сума будь-яких витрат платника податку у 

грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як 
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компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються 

(виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання 

у власній господарській діяльності. 

Подальший розвиток економіки, як науки, спричинив розкриття сутності 

прибутку як показника та економічної категорії. 

Прибуток як економічний показник визначається як різниця між 

ціною та собівартістю продукції (роботи, послуги); між обсягом виручки від 

реалізації та сумою витрат на виробництво і реалізацію продукції. 

Прибуток як економічна категорія характеризує: 

1. кінцевий результат діяльності підприємства, отримання якого є 

необхідною умовою його розширеного відтворення; 

2. гармонізацію економічних інтересів держави, підприємства як 

господарюючого суб'єкта, його працівників і власників, що визначає пропорції 

в розподілі та споживані прибутку. 

Функції прибутку: 

1. Оціночна функція передбачає використання прибутку 

підприємства як оціночного показника, що характеризує ефективності 

діяльності підприємства. 

2. Стимулююча функція розглядає прибуток як джерело формування 

різних фондів стимулювання, а саме: фонду заохочення, фонду виробничого 

розвитку, фонду соціального розвитку, фонду виплати дивідендів, пайового 

фонду, благодійного фонду тощо. 

3. Розподільча функція, передбачає, що прибуток є джерелом 

формування бюджетів різних рівнів. Він надходить до бюджетів у вигляді 

податків, економічних санкцій та використовується для різних цілей, 

визначених видатковою частиною бюджету і затверджених у законодавчому 

порядку. 

4. Відтворювальна функція передбачає, що прибуток служить 

джерелом розширеного відтворення основних і оборотних фондів 

підприємства. 

Прибуток є важливим показником ефективної діяльності суб’єктів 

господарювання. Проте, абсолютний розмір прибутку не показує рівень 

ефективності, якість роботи суб’єкта підприємництва. Тому, для того, щоб 

точно визначити рівень ефективності господарської діяльності, 

використовують відносний показник прибутку, що виражається у відсотках і 

називається нормою прибутку, яка обчислюється як виражене у відсотках 

відношення абсолютної суми прибутку до суми авансованого капіталу у 

виробництво. Якщо прибуток виражається в абсолютній сумі, то норма 

прибутку – це відносний показник інтенсивності виробництва і виражається у 

відсотках. 

Авансований капітал – грошові кошти або майнові цінності, 

попередньо інвестовані в проект, до того, як він став приносити дохід. Такі 

кошти повинні мати цільове призначення, що не суперечить видам 

господарської діяльності, і можуть бути надані під конкретну задачу для її 

наступної реалізації, у тому числі і створення нового підприємства. 
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 Авансований капітал підприємства представлений його активами, що 

відображаються у формі 1 «Баланс».  

Активи – це ресурси авансованого капіталу, що контролюються 

підприємством і використання яких, як очікується, забезпечить отримання в 

майбутньому певної економічної вигоди. 

Структура авансованого капіталу – це склад і співвідношення його 

елементів (статей активу Балансу). Відповідно до НП(С)БО 1 активи 

підприємства (авансований капітал) у Балансі (Звіті про фінансовий стан) 

представлені трьома розділами: 

 - Необоротні активи  

- Оборотні активи  

- Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 

Отже, авансований капітал – це валюта балансу (рядок 1300 Розділу І 

Активу) 

Фактори, які впливають на норму прибутку: 

1) зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції; 

2) рівень ринкових цін на продукцію, які визначають у кінцевому 

підсумку величину прибутку, а отже, і норму прибутку; 

3) швидкість обороту та структури авансованого у виробництво 

капіталу. 

Первинними чинниками зростання норми прибутку є впровадження 

науково-технічних досягнень, інших інновацій, найпрогресивніших форм і 

методів організації виробництва і праці. 

Прибуток, отриманий підприємством за звітний період, є джерелом 

сплати податків та зборів відповідно до чинного законодавства. Сума останніх 

зменшує прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства. 

Основним чинником, що визначає напрями розподілу чистого прибутку 

господарюючого суб'єкта, є його організаційно-правова форма залежно від 

якої здійснюється державне регламентування розподілу певної частини 

прибутку. Воно стосується страхування ризиків та участі власників 

підприємства у його прибутках. 

Нерозподілений прибуток – це частина чистого прибутку, яка 

залишається у розпорядженні підприємства після виплати доходів власникам 

у вигляді дивідендів, формування резервного капіталу, поповнення статутного 

капіталу та використання на інші потреби. 

Нерозподілений прибуток поділяється на асигновану і неасигновану 

частини: 

- асигнована частина має певне цільове призначення (наприклад, для 

фінансування розвитку підприємства, проведення цільових програм тощо); 

- неасигнована частина не має конкретного призначення. 

Процес розподілу прибутку на підприємстві базується на таких 

принципах: 

1. зв’язок політики розподілу із загальною політикою управління 

прибутком на підприємстві; 
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2. пріоритетність обліку інтересів і менталітету власника 

підприємства; 

3. стабільність політики розподілу прибутку; 

4. передбачуваність політики розподілу прибутку; 

5. оцінка ефективності розробленої політики розподілу прибутку. 

 

2. Витрати та заощадження домашніх господарств 

 

Пропонуючи ресурси, домашні господарства тим самим створюють 

базові умови для організації функціонування суспільного виробництва. Але це 

тільки одна сторона їх економічної ролі. З іншого боку, домашні господарства 

виступають тим суб'єктом ринкової економіки, який формує кінцевий попит 

на вироблені в суспільстві товари та надані послуги. Саме вони, урешті-решт, 

визначають, що виробляти, в якій кількості і з якими якостями. Це 

здійснюється через витрати, які роблять ці господарства. 

Витрати домашніх господарств визначаються метою їх функціонування, 

яка зводиться до задоволення різноманітних потреб.  

Це витрати на предмети довгострокового користування, меблі, 

автомашини, складні побутові прилади і на предмети поточного споживання, 

як то харчі, одяг, взуття тощо. 

Важливою складовою витрат домашніх господарств виступають витрати 

на послуги. Задоволення потреб в послугах відіграє помітну роль перш за усе 

в процесі відтворення робочої сили. В умовах ринку переважна частина послуг 

є платною і тому можливість доступу до більшості послуг прямо впливає на 

якість відтворення робочої сили. 

Витрати виступають другою стороною доходу, бо вони визначаються 

тим доходом, який залишається в домогосподарстві після сплати податків 

державі, серед яких найважливіший - це податок на особистий дохід. 

Витрати домашніх господарств, як правило, класифікують. Така 

класифікація включає: 

  витрати на товари довгострокового користування; 

  витрати на товари короткострокового користування; 

 витрати на послуги. 

У нашій державі під час розрахунку споживчого кошика витрати 

домогосподарств класифікують дещо інакше. Це такі витрати: 

 на харчування; 

 промислові товари (одяг, взуття тощо); 

 предмети спільного користування (посуд, холодильник, пральна 

машина тощо); 

 транспорт; 

 послуги (освіта, культура і т.ін.). 

Витрати домогосподарств відіграють надзвичайно важливу роль в 

економічному житті суспільства, бо це кінцеве споживання. Усе суспільне 

виробництво об'єктивно націлене саме на задоволення потреб. У зв'язку з цим 

витрати домогосподарств ретельно вивчає економічна наука.  
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Ці знання відображає теорія споживання, яка розкриває поведінку 

споживача залежно від його уподобань, власних потреб, доходу й інших 

чинників. 

Серед факторів, які найбільше впливають на витрати домашнього 

господарства, провідне місце займає дохід. Якщо дохід зростає, то в разі 

незмінних цін зростають і витрати. Але це має місце стосовно так званих 

вищих благ. До них належать, наприклад, блага, які задовольняють духовні 

потреби. Що ж стосується нижчих благ, а це блага, які задовольняють фізичні 

потреби, наприклад, потреби в харчуванні, то тут зростання доходу може й 

зменшувати витрати на їх споживання. 

Крім доходу, на витрати домашнього господарства дуже впливають ціни. 

Якщо дохід домашнього господарства залишається незмінним, а ціни 

зростають, то витрати домогосподарства будуть зростати, а його реальний 

дохід зменшуватися. 

На ринку завжди існує значна кількість товарів, які можуть за своєю 

споживчою вартістю заміняти інші товари. Наприклад, потребу в м'ясі людина 

може задовольнити і свининою, і яловичиною, і курятиною. Це дає можливість 

споживачеві шукати той товар-замінник, який є найдешевшим. Особливо це 

має місце у випадку зростання цін. Якщо, наприклад, ціна на яловичину 

зросла, то споживач намагається замінити цей товар іншим, наприклад, 

курятиною з метою задовольнити власну потребу, витративши на це 

найменшу кількість грошей. 

Витрачаючи дохід, споживач завжди прагне до досягнення оптимального 

співвідношення між ціною і корисністю блага, яке він купує. Це правило в 

економічній літературі відоме як правило максимізації корисності. У дещо 

спрощеній формі воно полягає в тому, що споживач досягає максимального 

задоволення своєї потреби, якщо співвідношення корисності і ціни буде 

однаковим для різних товарів-замінників. Проте, як це вже було підкреслено 

вище, це правило максимізації корисності діє з певними обмеженнями, бо як 

зауважують представники інституціоналізму індивіду бракує необхідної 

інформації і сам він дуже часто є некомпетентним стосовно рівня споживчих 

вартостей тих чи інших товарів. 

Але в реальній ринковій ситуації навіть при наявності інформації і 

компетентності в конкретних споживчих вартостях можливості індивіда 

стосовно зменшення негативного впливу цін дуже обмежені. Особливо це 

характерно для нашої держави де державне регулювання цін є дуже 

недосконалим.  

Так, відповідно до Закону України "Про ціни та ціноутворення" державне 

регулювання поширюється тільки на обмежений асортимент товарів 

народного споживання як то борошно, свинина, яловичина, питне молоко, 

сири з жирністю до 9 %, сметана, цукор тощо.  

Проте в умовах високого рівня монополізації ринку збуту і відносно 

невеликої кількості контролерів Держінспекція (усього 700 чол.) 

проконтролювати ціни по цим товарам та по медпрепаратам і по житлово-

комунальним послугам практично неможливо. Тим більше, що контролери по 
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закону можуть робити перевірки один раз на рік і то попередньо треба 

власника попередити про перевірку. 

Певна частина витрат домогосподарств пов'язана з тим процесом 

виробництва, який здійснюється в межах сім'ї з метою покращення умов 

проживання, поліпшення якості споживання і т.ін. Це витрати на приготування 

їжі, ремонт одежі, побутових приладів тощо. В українській сім'ї це внутрішнє 

виробництво домогосподарства займає значне місце і часто виступає не тільки 

засобом забезпечення більш повного чи найбільш раціонального задоволення 

потреб індивіда, а і певним способом самореалізації творчих здібностей 

людини. 

В Україні домашнє господарство, як об'єкт дослідження економічної 

науки, ще мало вивчений. Бракує не тільки певного досвіду організації 

відповідних статистичних досліджень, які в колишньому Радянському Союзі 

велись в дуже обмеженому обсязі, а й нових підходів до вивчення місця та ролі 

домашнього господарства в суспільному виробництві. 

Суттєвою причиною недосконалості теоретичних розробок і моделей 

практичного визначення поведінки домашнього господарства є й те, що в 

нашій державі ще не завершено процес формування цих господарств як 

власників таких ресурсів, як земля і капітал. Значною мірою не сформувалась 

ще й ринкова структура попиту з боку домашнього господарства. Вона поки 

що тяжіє до задоволення потреб шляхом організації натурального 

виробництва в межах домашнього господарства. 

 

Тема 12. Капітал та наймана робоча сила 

 

1. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її 

протиріччя. 

2. Робоча сила як товар. 

3. Заробітна плата: сутність, форми та системи. 

 

1. Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її 

протиріччя 

 

Товарне виробництво виникло в період розпаду первісного і виникнення 

рабовласницького способу виробництва, але свій повний розвиток отримало 

тільки при капіталізмі.  

Гроші також існують з давніх часів, але капіталом стають тільки за 

певних умов. Вони стають капіталом тоді, коли приносять їх власнику суму 

більшу, ніж попередньо авансована. 

Якщо уважно розглянути формулу простого товарного обігу Т–Г–Т і 

формулу обігу грошей як капіталу Г–Т–Г стає очевидним, що вони мають як 

спільні, так і відмінні риси.  

Спільне між ними: одні й ті ж акти купівлі-продажу, два речових 

елементи – товар і гроші, контрагенти – продавці та покупці. Але обіг грошей 

як капіталу суттєво відрізняється від простого товарного обігу.  
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Кругообіг Т–Г–Т і Г–Т–Г відрізняються, перш за все, зворотною 

послідовністю одних і тих же фаз обігу.  

Економічною суттю обігу товарів (Т–Г–Т) є зміна за допомогою грошей 

однієї споживної вартості на іншу. При цьому гроші при купівлі іншого товару 

не авансуються, а витрачаються остаточно. 

Зовсім іншу роль відіграють гроші в умовах капіталістичного товарного 

обігу. Якщо простий товарний обіг починається продажем (Т–Г) і закінчується 

купівлею (Г–Т), то обіг грошей як капіталу починається купівлею (Г–Т) і 

закінчується продажем (Т–Г).  

Як видно, процес обігу грошей як капіталу починається і закінчується 

грошима, тим самим гроші лише авансуються, а не витрачаються. 

У формулі Г–Т–Г гроші утворюють вихідний і кінцевий пункти руху 

капіталу. На перший погляд, кругообіг Г–Т–Г може здаватися беззмістовним. 

І дійсно, він не має сенсу, якщо власник грошей у 100 дол., що пустив їх у обіг, 

вилучає з обігу таку ж авансовану суму 100 дол. 

Формула Г–Т–Г набуває сенсу, коли власник грошей одержить суму 

більшу, ніж первісно авансована. Тобто авансовані гроші в процесі цього обігу 

змінюють свою величину. Тому загальна формула капіталу приймає вигляд: 

Г–Т–Г', де Г ′ = Г + ΔГ , тобто це вже не сума попередньо авансована, а 

попередньо авансована сума з певним приростом.  

Цей приріст, або надлишок над первісною вартістю називається 

додатковою вартістю. Таким чином, метою обігу грошей як капіталу є 

зростання вартості і саме цей рух перетворює первісно авансовану вартість у 

капітал.  

Формула руху капіталу Г −Т − Г ′є всезагальною тому, що вона 

відноситься до всіх видів капіталу: лихварського, купецького, промислового 

(пануюча форма капіталу при капіталізмі). 

Формула простого товарного обігу (Т–Г–Т) і загальна формула капіталу 

(Г–Т–Г') характеризують різні виробничі відносини, різні типи товарного 

виробництва: просте і капіталістичне виробництво. Це не формальна, а 

глибоко суттєва різниця.  

Постає питання: звідки виникає приріст над попередньо авансованою 

вартістю? 

При поверховому погляді на процес самозростання вартості складається 

враження про несумісність формули Г–Т–Г' із законами товарного 

виробництва й обігу. По-перше, уявляється, що кругообіг Г–Т–Г' суперечить 

закону вартості, як закону обміну еквівалентів. Згідно з цим законом Г і Г' 

повинні бути рівними вартостями. Але тоді самий процес руху грошей втратив 

би сенс для капіталіста. По-друге, складається враження, що додаткова 

вартість створюється в обігу, а не у виробництві. Так, оскільки обмін товарів 

у його чистому вигляді є обміном рівних вартостей і означає лише зміну форми 

вартості (вартість у грошовій формі перетворюється у товарну форму, а 

товарна – у грошову форму), то в обігу додаткова вартість виникнути не може. 

Таким чином, виходячи з еквівалентного обміну, ми не можемо пояснити 

перетворення Г в Г′. 
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Припустимо, що має місце нееквівалентний обмін, так що власник 

грошей купує товари за їх вартістю, потім продає ці товари вище вартості. У 

цьому випадку виграє продавець і програє покупець. Якщо ж ціна товару буде 

нижче вартості, то виграє покупець, а програє продавець. У процесі діяльності 

капіталісти поперемінно виступають то в ролі продавця, то в ролі покупця. 

Виграючи як продавці, вони програють як покупці і навпаки. Як видно, 

ніякого приросту вартості, ніякої додаткової вартості в обігу виникнути не 

може, тому що взаємні виграші і програші продавців і покупців 

взаємопогашуються. 

Нарешті, якщо припустити, що внаслідок невідповідності ринкової ціни 

і вартості товарів все ж таки окремі капіталісти одержують більше грошей, ніж 

попередньо авансували (а це має місце в реальній дійсності), то і в такому 

випадку ніякого приросту вартості не буде. Такі явища можуть пояснити 

збагачення окремих підприємців, або їх груп, яке виникає за рахунок 

перерозподілу вже створеної додаткової вартості. Щодо всього суспільства, то 

ні хто не може збагачуватись за рахунок неспівпадіння ціни і вартості товарів, 

тому що в обігу ніякої нової вартості не виникає. 

Якщо капітал не може виникнути в обігу, то чи може він виникає поза 

цим процесом? Так як загальна формула капіталу Г–Т–Г' складається з актів 

купівлі-продажу, які здійснюються у сфері обігу, то капіталіст, який нічого не 

купує і не продає, також не може одержати додаткову вартість. Таким чином, 

дослідження умов виникнення додаткової вартості приводить нас до двох 

протилежних висновків, які є протиріччям загальної формули капіталу. 

Капітал не може виникнути з обігу і так само не може виникнути поза 

обігом. Він повинен виникнути в обігу і в той же час не в обігу. 

Протиріччя загальної формули капіталу полягає саме в тому, що 

знаходячись у межах простого товарного виробництва і простого товарного 

обігу, ми ніяк не можемо з'ясувати перетворення грошей у капітал, тому що 

формула Г–Т–Г', по суті, знаходиться в протиріччі з умовами простого 

товарного виробництва і простого товарного обігу. Отже виникає питання: 

можливо j_нам треба відмовитись від тих законів, які діють в умовах простого 

товарного виробництва, відмовитись від закону вартості? Можливо 

перетворення грошей у капітал здійснюється саме через порушення закону 

вартості? Насправді – ні. 

Якщо виходити з закону вартості, то власник грошей, який пускає їх в 

обіг, купує товари за їх вартістю і продає вироблені товари за їх вартістю. 

Відбувається еквівалентний обіг, у той же час, підприємець одержує 

додаткову вартість. Яким же чином утворюється додаткова вартість без 

порушення закону вартості? Справа в тому, що власник грошей, перетворених 

у капітал, знаходить на ринку такий товар, який при його споживанні створює 

вартість більшу, ніж та, яку він сам має. Таким товаром є робоча сила. Товар 

цей був невідомий простому товарному виробництву і тому протиріччя 

загальної формули капіталу не могло бути вирішено виходячи з умов простого 

товарного виробництва. 
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2. Робоча сила як товар 

 

Робоча сила – сукупність фізичних і розумових здібностей, якими 

наділений організм, жива особистість людини і які вона пускає в хід кожного 

разу, коли виробляє які-небудь споживні вартості.  

Поняття робоча сила і праця не тотожні.  

Праця – це цілеспрямована діяльність людини, яка спрямована на 

виробництво матеріальних та духовних благ, для задоволення людських 

потреб. 

Праця являє собою процес який здійснюється між людиною і природою. 

Робоча сила - це здібність до праці. А процес споживання робочої сили 

являє собою реалізовану здібність до праці. 

Робоча сила є необхідним елементом виробництва. Але у товар робоча 

сила перетворюється тільки за наявності певних умов.  

До таких умов належать: 

1) робітник повинен бути вільним юридично, щоб мати право 

розпоряджатися своєю робочою силою; 

2) робітник повинен бути позбавлений засобів до існування, тому він 

буде змушений продавати робочу силу через те, що ні чим іншим, окрім 

здібностей до праці не володіє; 

3) повинен сформуватися клас, який володіє засобами виробництва і 

життєвими засобами для того, щоб купувати робочу силу. 

Ці умови – продукт історичного розвитку людства, вони з'явилися в 

період первісного накопичення капіталу шляхом насильницького позбавлення 

товаровиробників власності на засоби виробництва. Як видно, капітал виникає 

тільки там, де власник засобів виробництва і життєвих засобів знаходить на 

ринку вільного робітника в ролі продавця своєї робочої сили. 

Таким чином, перетворення грошей у капітал передбачає одночасне 

перетворення власника грошей у капіталіста, робітника – у найманого 

працівника, а робочої сили у товар. Як і всякий інший товар, робоча сила має 

споживну вартість і вартість. 

Вартість товару робоча сила, як і вартість усіх інших товарів 

визначається робочим часом, необхідним для виробництва і відтворення цього 

специфічного товару. Для того, щоб робітник міг відтворити свою здібність до 

праці, він повинен задовольнити свої потреби в їжі, одязі, взутті тощо. 

Задоволення необхідних життєвих потреб і є відтворенням робочої сили. 

Оскільки капітал потребує безперервного притоку робочої сили, робітник 

повинен мати змогу забезпечити життєвими засобами не тільки самого себе, 

але й членів своєї родини. Так здійснюється відтворення, постійне відновлення 

робочої сили. 

Окрім цього, капітал має потребу як у некваліфікованих, так і у 

підготовлених робітниках, а одержання освіти і кваліфікації пов'язане з 

певними витратами на підготовку робітників. 

Таким чином, вартість товару робоча сила визначається вартістю 

життєвих засобів, необхідних для задоволення потреб робітника та членів його 
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родини. Нижчу, або мінімальну межу вартості робочої сили становить вартість 

фізично необхідних засобів до життя. 

Вартість робочої сили – категорія об'єктивна. Вона складається в 

залежності від рівня економічного і культурного розвитку даної країни, 

пов'язана з кліматичними умовами і рівнем історичного розвитку людської 

цивілізації взагалі.  

Визначення вартості робочої сили включає в себе історичний і 

моральний елемент. Але для даної країни і для даного періоду обсяг і склад 

необхідних для робітника життєвих засобів у середньому є величина стала. 

Вартість робочої сили не залишається незмінною. На її величину 

впливає цілий ряд чинників, одні з яких діють на її зростання, інші – на її 

зниження. 

Головним фактором, який діє в бік зниження вартості товару робоча сила 

є передусім зростання продуктивності суспільної праці в галузях, які 

виробляють предмети споживання і засоби виробництва для їх виробництва, 

що веде до зниження вартості засобів існування робітника і його сім'ї. 

Зниженню вартості робочої сили сприяє також втягування у виробництво 

членів сім'ї робітника. 

Але падіння вартості товару робоча сила нейтралізується дією закону 

зростання потреб. Потреби найманих робітників виступають об'єктивним 

наслідком і умовою подальшого розвитку продуктивних сил через 

необхідність відповідності рівня розвитку особистого фактора виробництва 

його речовій технічній стороні. Виникають нові потреби, пов'язані з 

відтворенням робочої сили, зростанням економічного і культурного рівня 

суспільства, соціальних потреб робітника.  

НТП пропонує широке коло нових видів товарів та послуг, в які входять, 

наприклад, предмети тривалого використання. Зрозуміло, що все це також 

сприяє зростанню вартості товару робоча сила. 

Зростання інтенсивності праці означає посилення зносу робочої сили. 

Зрозуміло, що при цьому для відновлення життєвої енергії робітника 

зростає потреба у додаткових матеріальних благах, у більш тривалому і 

ефективному відпочинку, у більш ефективній медичній допомозі. 

Таким чином, у визначенні вартості товару робоча сила простежуються 

дві протилежні тенденції: до її зниження і до зростання. На різних етапах 

капіталістичного способу виробництва і в різних країнах переважала та чи 

інша тенденція. 

У сучасних умовах, під впливом науково-технічної революції й інших 

факторів посилюється диференціація робітників за рівнем кваліфікації, 

складності праці, за співвідношенням розумових і фізичних зусиль у їх 

діяльності. Це не може не відбиватися на вартості робочої сили, а, відповідно, 

на її розбіжності по галузях і сферах економіки. 

Робоча сила, окрім вартості, має споживну вартість. Споживна вартість 

будь-якого товару полягає у спроможності задовольняти ту чи іншу потребу 

людини, вона реалізується в процесі споживання.  
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Процес споживання ж робочої сили – це сама праця. В процесі праці, 

тобто в процесі споживання робоча сила, на відміну від інших товарів, не 

зникає, а сама створює вартість, яка є більшою ніж вартість товару робоча 

сила. Надлишок вартості, створеної найманим робітником над вартістю товару 

робоча сила, і є додаткова вартість. 

Таким чином, споживна вартість товару робоча сила полягає у 

здатності найманого робітника створювати своєю працею додаткову вартість 

більшу, ніж вартість робочої сили. 

 

3. Заробітна плата: сутність, форми та системи 

 

Подібно вартості будь-якого товару вартість робочої сили виявляє себе в 

ціні. Але на відміну від усіх інших товарів, вартість і ціна робочої сили 

виступають у перетвореній формі заробітної плати. 

Це перетворення полягає в тому, що вартість і ціна робочої сили 

уявляється відповідно як вартість і ціна праці.  

Припустимо, що працівник, який пропрацював 8 годин, отримує у 

вигляді заробітної плати 40 дол. У такому разі складається враження, що 40 

дол. це вартість і ціна праці, а не робочої сили. 

Перетворення полягає в тому, що у формі заробітної плати частина  

робочого дня, що оплачується, виступає як вартість або ціна всього робочого 

дня. Внаслідок цього стираються всякі сліди ділення робочого дня на 

необхідний і додатковий. Вся праця робітника представляється сплаченою. В 

цьому полягає одна з особливостей капіталістичної форми експлуатації. Таким 

чином, форма заробітної плати, стираючи поділ праці на ту частину, що 

оплачується, та ту частину, що не оплачується, приховує відносини 

експлуатації. 

Наприклад, при рабовласницькому способі виробництва спостерігається 

зворотна картина – вся праця раба, включаючи і ту його частину, протягом якої 

раб лише відшкодовує кошти свого існування, представляється працею на 

рабовласника. В умовах панщизняної системи необхідна праця кріпосного 

селянина в своєму власному господарстві та його додаткова праця в 

поміщицькому господарстві чітко розділені між собою як у просторі, так і в 

часі. 

Така зовнішня форма прояву вартості й ціни робочої сили пов'язана з 

низкою обставин.  

По-перше, заробітна плата видається працівникові вже після того, як він 

затратив свою працю. Тим самим створюється видимість, що оплачується не 

сама робоча сила, а витрачена робітником праця. Споживна вартість робочої 

сили на поверхні явищ виступає у вигляді певної корисної праці. Той же факт, 

що працею робітника створюється нова вартість, яка перевищує вартість 

робочої сили, може бути встановлений лише за допомогою наукового аналізу. 

По-друге, при купівлі-продажу робочої сили за угодою між підприємцем 

і працівником визначаються основні умови праці. Величина додаткової 

вартості, що присвоює підприємець, залежить від кількості праці та розміру 
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заробітної плати працівників. Чим більше тривалість праці і чим нижче 

заробітна плата, тим значніше додаткова вартість. Навпаки, при скороченні 

тривалості праці та підвищенні заробітної плати додаткова вартість падає. Це 

ще більш підтримує уявлення про те, що оплачується не робоча сила, а праця. 

Праця не може виступати в якості товару. За своєю сутністю заробітна 

плата є формою вираження вартості робочої сили. Але це така форма, в якій 

вартість і ціна дійсно існуючого товару робоча сила представляються 

відповідно як вартість і ціна уявного товару – праці. 

У формі заробітної плати працівник отримує лише частину створеної 

ним вартості, оскільки він працює довше, ніж необхідно для відтворення 

вартості робочої сили. Вартість праці працівника завжди менше всієї знову 

створеної ним вартості. 

Вирази "вартість праці" та "ціна праці" уявні. Вони спотворюють 

сутність відносин, які в них проявляються, так як праця, не будучи товаром, 

не має ні дійсної вартості, ні дійсної ціни. Але з цього не випливає, що вартість 

і ціна праці існують лише в уяві людей. Заробітна плата – об'єктивно існуюча 

форма. Тому вартість і ціна праці, хоч і є уявними виразами істотних відносин, 

являють собою об'єктивно існуючі економічні форми. Але це такі форми, в 

яких виробничі відносини між виробником і працівником представлені в 

спотвореному вигляді.__ 

Форми заробітної плати. 

Погодинна – її величина безпосередньо залежить від кількості 

відпрацьованого часу та його погодинної (потижневої, помісячної) оплати. 

Вона застосовується, коли режим роботи чітко регламентований і 

визначається не людиною, а технікою (автоматизоване виробництво). 

Використання погодинної оплати дає змогу підвищувати інтенсивність праці 

без збільшення заробітної плати. Вона встановлюється у формі погодинної 

ставки або у вигляді посадових окладів. 

При погодинній формі величина заробітної плати працівника 

знаходиться в залежності від відпрацьованого ним часу. Одиницею оплати 

зазвичай служить ціна однієї години праці. Тому загальна сума заробітної 

плати працівника (за день, тиждень, місяць) визначається множенням ціни 

години праці на число відпрацьованих годин. Якщо відволіктися від 

відставання ціни робочої сили від її вартості, то ціна години праці буде 

дорівнювати результату від ділення вартості робочої сили на тривалість 

робочого дня. Якщо, наприклад, середня денна вартість робочої сили дорівнює 

40 дол., а середня тривалість робочого дня – 8 годин, то середня ціна години 

праці складе 5 дол. (40 дол.:8). 

Відрядна (поштучна) – її величина залежить від обсягу виробленої 

продукції (кількості виробів). Встановлюється норма виробітку і розцінки 

одиниці продукту (роботи), або ж норма часу (кількість часу, за який потрібно 

виготовити одиницю виробу). Ця форма оплати існує на тих підприємствах, де 

висока частка витрат ручної праці, а результати виробництва залежать від 

трудових зусиль. Переваги відрядної оплати в тому, що вона стимулює 



109 

 

працівників до більш інтенсивної праці, результатом якої стає зростання 

заробітної плати. 

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 

обслуговування, посадових обов'язків). Вона встановлюється у вигляді 

тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових 

окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад 

установлені норми, за трудові успіхи, та винахідливість і за особливі умови 

праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, 

передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням 

виробничих завдань і функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать 

виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за 

спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові й 

матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які 

проводяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

Під системою оплати праці розуміють спосіб поєднання основної і 

додаткової заробітної плати. 

Системи: 

- проста відрядна – полягає в тому, що заробіток працівника 

перебуває в прямій залежності від індивідуального виробітку і за кожну 

одиницю роботи йому нараховується зарплата згідно з прийнятою в 

господарстві тарифною сіткою і нормами виробітку на цю роботу; 

- відрядно-прогресивна – полягає в тому, що за кожну одиницю 

виконаної роботи чи виробленої продукції в межах норм оплачують за 

незмінними відрядними розцінками, а виробіток понад норму – за 

підвищеними і прогресивно зростаючими розцінками; 

- відрядно-преміальна – полягає в тому, що за обсяг виконаних 

робіт у межах встановленої норми виробітку за кожну одиницю виконаної 

роботи заробіток нараховується в межах прийнятої тарифної ставки, а за 

перевиконання норми виробітку передбачається премія в розмірах, 

встановлених у господарстві; 

- непряма відрядна – застосовується переважно під час оплати 

праці допоміжних робітників: водіїв, ремонтників та інших працівників 

обслуговуючих виробництв за умови, коли  їх заробіток ставиться в пряму 

залежність від оплати праці основних працівників; 

- акордна – характеризується тим, що остаточний розрахунок 

проводять за кінцеву продукцію. До одержання готової продукції працю 

оплачують за тарифними ставками за фактично виконані роботи, години. 

Після одержання продукції роблять перерахунок. Для матеріального 

заохочення у збільшення виробництва продукції тарифний фонд оплати 

визначений за відповідний обсяг робіт, його встановлюють на 25-50%, що 
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становить акордний фонд (величина відсотка залежить від досягнутого рівня 

виробництва); 

- акордно-преміальна – передбачає, крім основної акордної оплати 

праці матеріальне стимулювання за підвищення кількісних та якісних 

показників виробництва продукції; 

- відсоткова; 

- проста погодинна – передбачає, що заробіток працівника 

нараховується на підставі погодинної тарифної ставки відповідно до 

кваліфікації робітника і відпрацьованого ним часу; 

- погодинно-преміальна – полягає в тому, що до заробітку 

працівника, крім основної погодинної тарифної оплати за фактично 

відпрацьований час, включають премії за виконання нормованого завдання, 

розробленого на підставі прогресивних нормативів та своєчасне і якісне 

виконання роботи. 

Кожна з двох основних форм заробітної плати, з точки зору виробників, 

має свої переваги і недоліки. Перевага відрядної заробітної плати полягає 

насамперед у тому, що вона змушує самих працівників підвищувати 

інтенсивність праці і полегшує виробникам нагляд за працівниками. З іншого 

боку, відрядна система не позбавлена для виробників і деяких недоліків. У 

період між переглядом норм виробітку і розцінок виробник повинен 

виплачувати заробітну плату пропорційно зростанню виробітку. Пов'язані з 

відрядною платою часті перегляди розцінок неминуче викликають протест 

працівників і нерідко призводять до страйків. Усе це примушує виробників 

розширювати за відомих умов застосування почасової оплати. 

Для зіставлення рівнів заробітної плати в різних країнах або ж в одній 

країні в різні періоди часу розрізняють два типи заробітної плати. 

Під номінальною заробітною платою розуміють суму грошей, яку 

отримує робітник за виконану роботу. За величиною номінальної заробітної 

плати можна судити про рівень заробітку, доходу, але не про рівень 

споживання та добробуту людини. Для цього потрібно знати, яка реальна 

заробітна плата. 

Реальна заробітна плата – кількість споживчих благ та послуг, яку 

робітник може придбати за свою номінальну зарплату за даного рівня цін після 

відрахування податків. Рівень реальної зарплати знаходиться в прямо 

пропорційній залежності від номінальної зарплати та в обернено пропорційній 

– від рівня цін на предмети споживання та послуги, а також від розміру 

податків, які сплачують робітники. заплатили більше грошей, ніж звичайно. 

Однак таке положення тимчасове. 

 

Тема 13. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу 

 

1. Торгівельний капітал та торгівельний прибуток. 

2. Позичковий капітал і позичковий процент. 

3. Сутність аграрних відносин. Рента та її види. 
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1. Торгівельний капітал та торгівельний прибуток 

 

Торгівля – особлива галузь господарства, це форма обміну продуктами 

праці і послугами, історично зумовлена виникненням і розвитком товарного 

виробництва. Торгівля здійснює посередницьку діяльність з купівлі-продажу 

товарів. Чим вище ступінь розвитку продуктивних сил, тим важливішу роль 

відіграє торгівля у суспільному розвитку. 

Функції торгівлі: 

1) зміна форм вартостей; 

2) доведення товарної продукції до кінцевого споживання. 

З точки зору рівня функціонування розрізняють внутрішню і зовнішню 

торгівлю, внутрішня включає оптову і роздрібну. 

Оптова торгівля – це закупівля великих партій товарів у виробника і 

подальший їх продаж меншими партіями в роздрібну торгівлю (товари 

народного споживання) і промисловість (засоби виробництва). 

Організаційні форми оптової торгівлі історично змінювалися: від 

караванної торгівлі і ярмарок в епоху розвитку товарного обігу до 

функціонування товарних бірж і сучасних спеціалізованих оптових ринків.  

Роздрібна торгівля – це продаж товарів споживачам, тобто кінцева 

реалізація. Риси: більш широкий асортимент; невеликі партії товару; різні за 

розмірами торговельні підприємства. 

Ціна оптова = витрати виробництва + прибуток виробника + витрати 

оптового підприємця + прибуток оптового підприємця. 

Ціна роздрібна = ціна оптова + витрати роздрібного підприємця + 

прибуток роздрібного підприємця. 

Торговельний капітал – це відокремлена частина промислового 

капіталу, яка функціонує виключно у сфері обігу і є посередником між 

виробником і споживачем.  

На ранній стадії розвитку капіталізму промисловець сам займався 

реалізацією виробленої на їх підприємствах продукції. Але з розширенням 

масштабів виробництва і ринків збуту механізм реалізації товарної продукції 

ускладнюється; витрати обігу збільшуються і відносно величина виробничого 

капіталу зменшується, що спричинює зменшення маси і норми прибутку; час 

обороту капіталу зростає.  

За таких умов промисловцю поєднувати функції управління 

промисловим підприємством і функцію реалізації створюваної товарної 

продукції стає все більш складним і економічно невигідним. Таким чином 

виникає необхідність у відокремленні торговельного капіталу від 

промислового. 

Торговельний капітал відрізняється від товарної форми капіталу 

промисловця: 

1) Товарний капітал – власність промисловця, торговельний – власність 

торговця;  

2) Функція реалізації для промисловця не є головною; для торговця – це 

головна функція; 
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3) Товарний капітал має формулу обороту Т’- Г’- Т ( ЗВ і РС )…В…Т’’ 

Кожне підприємство обов’язково має певні ресурси – основні засоби та 

оборотні кошти для здійснення процесу виробництва та обігу. Воно одночасно 

виступає як покупець засобів виробництва і як продавець виготовленої ним 

продукції. Створена у виробництві вартість реалізується в сфері обігу і 

перетворюється в гроші, які потім спрямовуються для відшкодування 

спожитих у процесі виробництва засобів і предметів праці, виплати заробітної 

плати та створення резер вів. Таким чином, капітал підприємства знаходяться 

в постійному русі і послідовно проходить стадії придбання виробництва та 

обігу, змінюючи при цьому свою форму.; 

торговельний капітал Г-Т-Г’, де Г’= Г + h, де h – торговельний прибуток. 

Реалізація товарного капіталу розпадається на два акти: 

1) Г-Т авансовані гроші торговця витрачені на купівлю товарів у 

промисловця; 

2) Т-Г’ кінцева реалізація. Саме це перетворює товарний капітал у 

торговельний.  

Торговельний капітал – посередник між виробником і споживачем. 

Функції торговельного капіталу: перетворення товарного капіталу у 

грошовий; функціонує з метою отримання торговельного прибутку; підвищує 

соціальну і економічну ефективність; прискорив розкладання натурального 

виробництва і появу товарного; сприяв концентрації торгівлі та формуванню 

національного та світового ринків. 

Торговельний прибуток – перетворена форма частини додаткової 

вартості, яку промисловець передає торговцю за те, що останній здійснює 

функцію реалізації. 

Механізм утворення торговельного прибутку, по-перше, пов’язаний з 

конкуренцією між промисловістю та торгівлею, по-друге, має в основі 

механізм ціноутворення, по-третє, вирівнює торговельний прибуток з 

промисловим__прибутком аналогічно механізму отримання середнього 

прибутку в промисловості. 

Механізм ціноутворення має такий вигляд: 

У кожній ціні матеріальною основою є вартість товару:  

W=c+v+m 

де с — вартість засобів виробництва 

V — вартість робочої сили 

m — додана вартість 

Товар просувається до споживача двома актами: 

1) реалізація торговцю, ціна встановлюється така, що задовольняє 

інтересам промисловця: 

Ц=c+v+p, 

де c+v – витрати виробника 

2) кінцева реалізація споживачу: 

Ц=c+v+p+h, де p+h=m 

Відомо, що у сфері обігу вартість не створюється. Тому торговельний 

прибуток – частина додаткової вартості, що утворюється лише у процесі 



113 

 

виробництва. І хоч на поверхні явищ він виступає як надбавка до ціни товару 

(різниця між покупною і продажною цінами), насправді ж це – перетворена 

форма частини додаткової вартості, яку промисловець передає торговцю за те, 

що останній здійснює функцію реалізації. 

Кількість торговельного прибутку відповідає середньому, тобто 

рівновеликому прибутку на рівновеликий авансований промисловий або 

торговельний капітал. Це зрівнювання відбувається на основі міжгалузевої 

конкуренції.  

Так, якщо норма торговельного прибутку (h’) менша за норму прибутку 

(p’), то капітал із сфери торгівлі переливатиметься у промисловість; якщо 

більша, то зворотнє переливання. У результаті оптові ціни, за якими 

торговельний капітал купує товари у промисловця, знижуватимуться (у 

першому випадку), або підвищуватимуться, і відповідно h’ буде більше або 

менше. Переливання відбуватиметься доти, доки торговельна і промислова 

норми прибутку не зрівняються. 

Отримання торговельним капіталом торговельного прибутку пов’язане 

з працею найманих робітників у сфері торгівлі. Особливість їх праці у тому, 

що вони не створюють додаткової вартості (за невеликим виключенням). 

Реалізація додаткової вартості дозволяє отримати торговельний прибуток. 

Ще існують такі джерела торговельного прибутку: додаткова вартість, 

створена у сфері обігу (додаткові витрати обігу) та нееквівалентний обмін: 

реалізація товарів народного споживання за цінами, вищими від вартості. 

Витрати обігу – витрати на проведення торгових операцій; це витрати 

капіталу, спрямовані на реалізацію створеної товарної продукції. 

За економічним призначенням витрати обігу поділяються на два види: 

додаткові та чисті. 

Додаткові витрати пов’язані з видами діяльності, які продовжують 

процес виробництва у сфері обігу (доробка, сортування, фасування, 

транспортування та інше).  

Чисті витрати – витрати, пов’язані із зміною форм вартості: 

перетворення грошової в товарну і товарної в грошову (оплата праці 

робітників торгівлі, реклама, грошові операції тощо). 

Торговельні організації намагаються покрити витрати обігу і отримати 

прибуток за рахунок торговельної націнки, яка включається у ціни оптові та 

роздрібні. 

 

2. Позичковий капітал і позичковий процент 

 

Позичковий капітал – це капітал, що віддається у позику і приносить 

власникові доход у формі відсотку. Попередником позичкового капіталу в 

історії є лихварський капітал. Лихварі надавали позики з умовою повернення 

їх у зазначені строки виплати відсотку за користування грішми. Але 

лихварство перетворилось на форму позичкового капіталу. 



114 

 

Джерела позичкового капіталу: тимчасово вільні гроші на підприємстві: 

(фонд амортизації; фонд зарплати; фонд нагромадження); заощадження 

населення; гроші державних, міських бюджетів, організацій, які тимчасово не 

використовуються. 

Особливості позичкового капіталу: 

1. Дохід, що отримується на позичковий капітал, називається 

позичковий відсоток. 

2. Формула руху Г— Г‘. 

3. Позичковий капітал – це капітал-власність для кредитора, капітал- 

функція для позичальника. 

4. На перший погляд, джерелом прибутку виступають гроші, але 

насправді – це результат виробничої діяльності позичальника. 

5. Повернення вартості відбувається через деякий час. 

Позичковий відсоток – та частина прибутку, яка отримується 

володарем грошових коштів у вигляді плати за їх використання для 

виробництва додаткової вартості.  

Норма позичкового відсотку – ціна, яка сплачується за використання 

грошей (відсоток від суми грошей, отриманих у борг). 

Кількісна сторона позичкового відсотку. Максимальна його величина не 

може перевершити суми середнього прибутку, мінімальна величина не може 

дорівнювати нулю.  

Формується середня норма позичкового відсотку, розрахована за 

великий проміжок часу. Середня норма позичкового відсотку залежить від 

середньої норми прибутку.  

Ринкова норма позичкового відсотку – щоденна норма на грошовому 

ринку, коливається з ринкових норм. 

Позичковий відсоток, на відміну від прибутку, встановлюється ще до 

початку виробництва. Він залежить від: ризику, терміну отримання, величини 

податків, конкуренції на ринку, рівня інфляції тощо. 

Найвища ставка позичкового відсотку буває під час кризи (в ці періоди 

зростає попит на гроші, які необхідні у зв’язку з затримкою реалізації товарів 

для забезпечення розвитку виробництва). Miнімальна ставка позичкового 

відсотку буває в період депресії, тому що попит на позичковий капітал 

незначний, проте пропозиція зростає (вивільняються гроші із промисловості і 

торгівлі). 

Рух позичкового капіталу – кредит.  

Форми кредиту: комерційний, банківський, державний, міжнародний, 

споживчий.  

Риси комерційного кредиту: 

1. Кредитування товарами, а не грішми. 

2. Надається функціонуючими підприємцями один одному. 

3. Має визначений (певний) напрямок. 

4. Проходить з відкладенням платежу за допомогою кредитних грошей 

– векселів.  
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Вексель – боргова зобов’язаність однієї істоти сплатити певну суму 

іншій істоті у визначений термін. 

5. Розміри обмежені кількістю резервних капіталів, які мають 

підприємці.  

Риси банківського кредиту: 

1) Об’єкт – грошовий капітал. 

2) Надаються грошовими підприємцями, банками та іншими 

кредитними закладами. 

3) Отримувачі: не обов’язково підприємці, а і держава, населення, інші 

суб’єкти. 

4) Не обмежується напрямком, строком, сумами кредиту. 

З точки зору відшкодування суспільного капіталу банківський кредит 

поділяється на позик капіталу (кредит використовується для зростання 

функціонуючого капіталу) і позик грошей (для сплачування векселів). 

Державний кредит одержує держава від населення, банків через випуск 

облігацій внутрішнього позику. 

Споживчий кредит – це грошова позика населенню на витрати 

індивідуального будівництва, відстрочку платежу при купівлі товарів 

тривалого використання, що надається банками та іншими кредитними 

закладами. 

Міжнародний кредит надається у вигляді грошово-матеріальних 

ресурсів одних країн іншим на тимчасове використання. 

Роль кредиту: 

- здійснює мобілізацію тимчасово вільних коштів і перетворює їх на 

позичковий капітал; 

- сприяє вирівнюванню норми прибутку, прямує кошти у більш 

прибуткові галузі; 

- сприяє економії витрат обігу за допомогою розвитку безготівкових 

розрахунків, прискорює обіг грошей; 

- сприяє концентрації та централізації капіталу, один з факторів появи 

акціонерних товариств. 

 

3. Сутність аграрних відносин. Рента та її види. 

 

Для забезпечення життя більшості населення планети сільське 

господарство залишається найважливішою галуззю.  

Сільське господарство – важлива сировинна база для харчової та легкої 

промисловості. У цій галузі відбувається безпосередня взаємодія людини з 

природою, від якої значною мірою залежить здоров’я людини, її 

психологічний, нервовий, емоційний стан тощо. 

Сільське господарство має свої особливості. 

Аграрні відносини – особлива система економічних відносин, які 

складаються у суспільстві відносно земельної власності, землеволодіння, та 

землекористування в сільському господарстві. 
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Сільське господарство тісно пов’язане з промисловістю, торгівлею та 

іншими галузями. У процесі відтворення вони функціонують як одне ціле, це 

дає підставу для виділення у системі народного господарства 

агропромислового комплексу (АПК).  

АПК – це сукупність галузей, що здійснюють виробництво, переробку, 

доведення до споживача продукції із сільськогосподарської сировини.  

Земля має альтернативні варіанти використання: вирощування 

сільськогосподарських культур, будівництво промислових споруд, доріг, 

житла і т.п. Крім того, різні ділянки землі мають різну якість, тому можуть 

використовуватись для вирощування лише певних культур або для розведення 

тварин, і за умов однакових витрат виробництва дають різну віддачу суб’єктам 

господарювання. 

Економісти-класики розглядали землю як первісний дар природи, тому 

вважали, що в необробленому стані вона не має вартості і ціни, як повітря та 

вода в річках і морях. В той же час земля, як і капітал, належить до обмежених 

(економічних) факторів виробництва тривалого використання, продається, 

купується і здається в оренду на деякий час, і в результаті таких операцій 

приносить землевласникам дохід. 

Ринок землі – це ринок природних ресурсів, що включає в себе 

сільськогосподарські угіддя, родовища корисних копалин, ділянки для споруд 

тощо.  

Пропозиція на ринку землі більш-менш стабільна. Вона залежить від 

багатьох факторів, які сумарно можна звести до двох: якості або родючості 

землі, місцезнаходження ділянки землі.  

Якість землі залежить від природно-кліматичних умов, структури 

ґрунту, умов господарювання та ін. 

Особливістю функціонування ринку землі є те, що її сукупна пропозиція 

залежить від позаекономічних сил. Незамінність, невідтворюваність і жорстка 

обмеженість запасів землі та інших природних ресурсів створюють унікальні 

умови для формування ринкової ціни і доходів.  

Отже, кількість землі та природних ресурсів загалом жорстко обмежена 

і жодні коливання ціни або інші фактори не в змозі збільшити обсяги 

пропозиції. Фіксований характер пропозиції землі означає, що ціна землі і, 

відповідно, доходи землевласників мають природу економічної ренти і що 

єдиним фактором, який впливає на величину земельної ренти, є попит. 

Пропозиція відіграє пасивну роль. 

Рента – це будь-який регулярно одержуваний дохід з капіталу, 

нерухомості, землі, який не потребує від свого володаря підприємницької 

діяльності. Як форма доходу земельна рента безпосередньо пов’язана з появою 

і розвитком земельної власності. Найбільш поширена форма ренти – плата 

землевласникам за передачу ними права землекористування на певний термін. 

Сільськогосподарський попит на землю, як і на інші фактори 

виробництва, є похідним від попиту на продукцію, яка виробляється за 

допомогою даного ресурсу, та загалом від ситуації, що складається на ринку 

готової продукції. 
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Земля виступає в своєму первинному стані як безкоштовний дар 

природи. Можливість альтернативного використання землі підвищує орендну 

плату. 

Наприклад, якщо на одну і ту ж ділянку попит пред’являє фермер – для 

сільськогосподарського використання, і будівельник, то власник землі здасть 

землю в оренду тому, хто має вищу готовність платити, тобто згоден платити 

більшу орендну плату. 

Крива сукупного попиту на землю утворюється як горизонтальна сума 

сільськогосподарського і несільськогосподарського попиту. Всі інші фактори 

виробництва, крім землі та незамінних природних ресурсів, обмежені менш 

жорстко. Підвищення ціни спонукає власників до розширення пропозиції 

неземельного ресурсу. Це відноситься не лише до капіталу, але й до трудових 

ресурсів.  

Тому крива пропозиції неземельних ресурсів має додатний нахил, 

іншими словами, ціна виконує стимулюючу функцію по відношенню до 

обсягів пропозиції.  

Земельна ж рента не виконує ніякої стимулюючої функції, тому що 

пропозиція землі обмежена, чітко фіксована. Будь-яке зростання чи 

зменшення величини земельної ренти не змінить ресурсного потенціалу 

виробництва. 

З цих причин економісти вважають земельну ренту надлишком, не 

пов’язаним з господарською діяльністю, тобто платою, яка не є необхідною 

для суспільства. У XIX ст. багато економістів піддавали критиці рентні 

платежі, вважаючи, що вони не мають економічної основи, що це данина 

суспільства власникам землі. Оскільки населення землі зростає, а відповідно 

зростає і попит на землю, то власники землі одержують все більші доходи, не 

витрачаючи на землю жодних виробничих зусиль. Тому чимало економістів 

виступали за націоналізацію землі, яка ліквідувала б цей вид ренти (вона 

дістала назву абсолютної ренти), в результаті чого значно подешевшала б 

сільськогосподарська продукція. 

Інша група економістів виступала за те, щоб приріст земельної ренти 

внаслідок підвищення попиту на землю належав всьому суспільству, і для 

цього пропонували обкладати власників землі податком, який дозволив би 

вилучати надлишок ренти. Ідея оподаткування ґрунтувалась не лише на ідеї 

рівності і справедливості, але й на засадах ефективності. На відміну від будь-

якого іншого виду податків, податок на землю не призводить до перерозподілу 

ресурсів.  

Так, наприклад, високий податок на заробітну плату може спонукати 

індивідів вийти зі складу робочої сили і перейти на систему соціального 

забезпечення; майновий податок на нерухомість може спричинити перелив 

капіталу в інші сфери або в інші інвестиційні об'єкти. Але нічого подібного не 

відбудеться, коли податком обкладається земля. Щоправда, власник може 

вивести землю з господарського обороту, проте тоді він не одержить не лише 

надлишку ренти, але й ніякого доходу. 
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Сучасні економісти критикують ідею єдиного податку на землю, 

мотивуючи тим, що окрім землевласників ще багато груп населення 

одержують незароблені доходи. Наприклад, дрібний акціонер, який випадково 

купив одну акцію компанії, яка згодом стала високоприбутковою, одержує 

дохід на акцію. 

Така ситуація нічим не відрізняється від земельної ренти, оскільки 

власник акції ніякої участі в організації виробництва не приймає. До того ж 

землевласники міняються. Чимало нинішніх власників купили свою ділянку 

землі за високу конкурентну ціну, тому стягувати з них податки за вигоду, яку 

колись одержував інший власник, несправедливо. Нарешті, родючість землі 

підвищують в процесі виробничої діяльності, тому абсолютну ренту важко 

відділити від доходів, одержаних від додаткових вкладень капіталу 

(диференційної ренти).  

Абсолютна земельна рента. При розгляді сутності та механізму 

утворення ренти передбачалось, що на гірших за якістю і розташуванням 

землях рента не виникає. В реальній дійсності землевласник ніколи не віддасть 

у користування орендарю безоплатно навіть ці землі, оскільки існує монополія 

на землю як об’єкт власності.  

Цей вид монополії породжує абсолютну ренту, що сплачується з усіх 

видів землі, незалежно від її якості. Як і за рахунок чого орендар може 

сплачувати абсолютну ренту землевласнику? Це можливо тоді, коли попит на 

ту чи іншу продукцію перевищуватиме її пропозицію, а отже, вищі ринкові 

ціни забезпечать отримання економічного прибутку, який і набере форми 

абсолютної ренти. 

Джерелом абсолютної ренти є додатковий продукт, що створюється не 

лише в сільському господарстві, а й в інших галузях виробництва – 

промисловості, торгівлі, будівництві, який сплачується власнику землі через 

існування власності на землю. 

Причина – монополія на землю як об’єкт господарювання. Її джерело – 

надлишок додаткової вартості над середнім прибутком (різниця між ринковою 

вартістю сільськогосподарської продукції і суспільною ціною виробництва). 

К. Маркс вважав, що умовою її появи є значно нижча органічна будова 

капіталу в сільському господарстві. Повному вирівнюванню органічної 

будови капіталу сільського господарства з промисловістю перешкоджає 

сезонний характер виробництва. Деякі економісти кілька десятиліть тому 

почали стверджувати про зникнення абсолютної земельної ренти (оскільки 

органічна будова капіталу, тобто співвідношення сталого та змінного капіталу 

у сільському господарстві розвинених країн піднялася до рівня промисловості 

і навіть перевищила його). 

Друга умова її зникнення – значні дотації держави 

сільськогосподарським товаровиробникам та істотні модифікація внаслідок 

цього процесу ціноутворення. 

До цього часу ми в аналізі виходили з припущення про однакову якість 

землі і однорідне її використання. Але на практиці ділянки землі мають різну 

родючість і різне розташування з точки зору наближеності до ринку, 
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транспортних умов і т.п. Як ми згадували, існує багато альтернативних 

варіантів використання землі. Тому окремі підприємства змушені сплачувати 

рентні платежі, щоб виключити можливість альтернативного її використання, 

утримати землю в даній сфері застосування. Ці необхідні виплати вважаються 

витратами виробництва.  

Тому з точки зору суспільства рента – це надлишок, а з точки 

зору__окремого фермера, – це витрати, які необхідні, щоб не допустити 

альтернативного використання землі. Більш родючі ділянки, або вигідніші за 

місцем розташування дають землевласникам більші рентні доходи. 

Теоретично диференціальна рента є різницею між суспільними 

економічними витратами, які формуються на базі економічних витрат у 

господарствах, що використовують відносно гірші землі, та індивідуальними 

витратами, що складаються на відносно кращих землях, тобто диференціальна 

рента (Rд) визначається за формулою: 

Rд = ЕВС – ЕВІК 

де ЕВС – суспільні економічні витрати; 

ЕВІК – індивідуальні економічні витрати на відносно кращих землях. 

Диференціальна рента на середніх за якісними показниками ділянках 

буде меншою, ніж на кращих. Підприємці – орендарі гірших земельних 

ділянок одержуватимуть лише абсолютну земельну ренту. Усі орендари 

сплачують ренту власникам земель відповідно до укладених договорів. 

Таким чином, диференціальна рента – це диференціальний додатковий 

дохід, який підприємець отримує з відносно кращих земель і сплачує 

власникові цих земель. 

Для кращого розуміння сутності земельної ренти слід зробити таке 

порівняння. Абсолютну нееластичність землі порівняємо з відносною 

еластичністю таких майнових ресурсів, як будівлі, устаткування, цілісні 

виробничі комплекси, які теж здаються в оренду. Пропозиція цих ресурсів не 

фіксована. Так, підвищення цін буде заохочувати підприємців будувати і 

пропонувати більшу кількість цих майнових ресурсів і навпаки при зниженні 

цін. Отже, ціни, сплачені за такі ресурси, виконують заохочувальну функцію: 

вони збільшують або зменшують обсяги цих ресурсів. 

Щодо землі, то ситуація інша. Рента не виконує ніякої заохочувальної 

функції, оскільки сукупна пропозиція її фіксована. З цієї причини економісти 

вважають ренту надлишком, тобто платою, яка не є необхідною в тому 

значенні, що вона не забезпечує наявності землі в економіці. 

З іншого боку, як доводять П. Самуельсон і В. Нордгауз, земельна рента 

сприяє ефективному розв’язанню проблеми: як виробляти продукцію 

землеробства.  

Отже, рента є показником обмеженості чинника виробництва – землі та 

інформує про це виробників-підприємців, допомагаючи їм вибирати 

найприйнятніше з погляду суспільства використання цього чинника 

виробництва. 
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Таким чином, вона є необхідним елементом при виборі найкращого 

варіанта поєднання чинників виробництва у землеробстві: як на рівні 

господарств, так і на рівні всієї галузі. 

В господарствах, які ведуть землеробство на власних землях, ренту 

привласнює земельний власник (за інших рівних умов його прибуток зросте 

на величину абсолютної і диференціальної ренти, які є для такого підприємця 

додатковим (економічним) прибутком). 

На кращих і середніх ділянках індивідуальна вартість одиниці продукції 

нижча, тому різниця між суспільною та індивідуальною вартістю 

перетворюється на диференціальну ренту. Її отримує власник цієї землі. 

Диференціальна рента пов’язана із штучною родючістю. Це результат 

додаткових капіталовкладень у землю (витрати на мінеральні добрива, 

іригацію та інше). Орендатор підвищує якість землі, тому він і отримує 

диференціальну ренту. 

Диференціальна рента виникає не лише як результат відмінностей у 

родючості земель, а й як наслідок відмінностей у їх розташуванні відносно 

ринків збуту продукції, транспортних шляхів тощо. Ці відмінності 

зумовлюють відмінність у транспортних витратах, вищі ціни за вищу якість 

продукції при швидкій доставці, що створює умови для утворення 

диференціальної ренти за місцеположенням. 

Монопольна земельна рента 

У країнах з різноманітними природними і кліматичними умовами, крім 

диференціальної та абсолютної ренти, є монопольна рента. Умовами її 

утворення є обмеженість і невідтворюваність земель особливої якості чи певні 

кліматичні умови (наприклад, землі провінції Шампань у Франції).  

Це виявляється в тому, що лише у цих природно-кліматичних умовах, 

тільки на цих землях можливе виробництво сільськогосподарських продуктів 

з особливими якісними характеристиками (наприклад, винограду). Оскільки 

виробництво такої продукції не може бути збільшене за рахунок залучення до 

сільськогосподарського обороту нових земель в інших районах, а постійний 

попит на цю продукцію не задовольняється, з’являється можливість реалізації 

такої продукції за монопольно високими цінами. 

Різниця між монопольно високою ціною й економічними витратами і 

становить монопольну ренту, яка надходить у розпорядження землевласника. 

Джерело монопольної, як і абсолютної, ренти перебуває за межами 

сільськогосподарського виробництва. Як правило, це доходи, створені в інших 

галузях виробництва та у сфері обслуговування, що надходять землевласнику 

в результаті перерозподілу. Це не означає, що власник землі обов’язково 

фізично відокремлений від землі як засобу виробництва. Рента 

привласнюється й тоді, коли і власник, і землекористувач поєднуються в одній 

юридичній особі. 

Таким чином, монопольна земельна рента сплачується споживачем 

рідкісних сільськогосподарських продуктів, які виробляються на землях з 

особливими природними умовами, тому що ціна на ці продукти висока 

(перевищення попиту над пропозицією викликає ціни, які перевищують 
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вартість товару). Монопольна рента існує в гірничодобувній промисловості, 

будівництві, лісовому господарстві. 

 

Тема 14. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його форми. 

 

1. Національна економіка як продукт історичного розвитку. 

2. Національне багатство. Економічний потенціал. 

3. Інтелектуальний потенціал та його роль в сучасній економіці. 
 

1. Національна економіка як продукт історичного розвитку 

 

Національна економіка – це система економічних суб’єктів і зв’язків 

між ними, яка має просторово визначену і специфічно національну 

організаційну структуру. 

Національну економіку вирізняють серед інших економік такі ознаки: 

- економічні зв’язки між господарюючими суб’єктами, обумовлені 

суспільним поділом праці; 

- господарська цілісність; 

- спільне економічне середовище, в якому діють суб’єкти 

господарювання; 

- спільна система економічного захисту тощо. 

Безперервний процес виробництва на макрорівні відображає 

взаємозв’язки між важливими структурними пропорціями, узагальнюючими 

показниками народного господарства, між виробництвом засобів виробництва 

і виробництвом предметів споживання, які охоплюють всі галузі національної 

економіки. 

Суспільне відтворення – це процес виробництва у безперервному 

потоці свого поновлення, який включає розподіл, обмін, споживання. 

Розрізняють два типи відтворення: просте і розширене (рис. 1). 

 
Рис. 1. Відтворення та його типи 
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В процесі суспільного відтворення відбувається поновлення всіх 

складових економічної системи.  

 
Рис. 2. Складові суспільного відтворення 

 

Результати та ефективність економічного розвитку на макрорівні 

виявляються у створюваному щороку суспільному продукті, його обсязі та 

структурі. 

Існують різні методи обчислення суспільного продукту, які 

відображують певний бік відтворювальних процесів. 

 
Рис. 3. Методи обчислення суспільного продукту 
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Система балансів – це зведений матеріальний баланс, міжгалузевий 

баланс, зведений фінансовий баланс, баланс грошових доходів, баланс 

трудових ресурсів та ін. 

Баланс народного господарства обчислює результати тільки 

матеріального виробництва в економіці, при цьому розмежовується 

виробництво засобів виробництва і предметів споживання. Результати 

нематеріального виробництва не обчислюються.  

Концепція системи національних рахунків, навпаки, розглядає 

економіку як єдине ціле без принципового розмежування матеріального і 

нематеріального виробництва. 

За системою балансу народного господарства обчислюються сукупний  

суспільний продукт (ССП), валовий суспільний продукт (ВСП). 

ССП представляє собою суму всіх матеріальних благ, створених в 

суспільному виробництві за певний період (зазвичай рік).  

ССП визначається додаванням продуктів, отриманих на окремих 

підприємствах. Проте внаслідок суспільного поділу праці та кооперації між 

підприємствами виникає проміжна продукція (товари і послуги, які проходять 

неодноразову переробку або перепродуються кілька разів, перш ніж доходять 

до кінцевого споживача), що спричиняє появу повторного рахунку.  

Так, залізна руда спочатку збагачується, відтак з неї виплавляють чавун, 

пізніше сталь, прокат, а наприкінці — готові вироби. 

Його структура представлена на рис. 4.  

 
Рис. 4. Структура сукупного суспільного продукту 

 

ВСП представляє собою суму всіх результатів матеріального 

виробництва, включаючи проміжні, створених в суспільному виробництві за 

певний період (зазвичай рік). Він також може бути визначений як сума 

продукції окремих виробників (підприємств, об’єднань) за цей самий 

проміжок часу.  
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Валовий суспільний продукт включає повторний рахунок, тому він не є 

об’єктивним показником результатів суспільного виробництва; він перевищує 

їх, бо подвійний рахунок не виключається. 

Система національних рахунків (СНР) – це міжнародний стандарт 

оцінки основних економічних показників країни зі своїми принципами. На її 

основі розробляються економічні моделі та прогнози в галузі оподаткування, 

кредитування, темпів економічного зростання, дефіциту державного бюджету, 

регулювання інфляції та в інших. 

СНР охоплює абсолютно усі технічні операції, які відбуваються в 

економіці та усі ресурси, які має країна. Різні показники, які включаються до 

СНР, дозволяють виміряти обсяг виробництва у конкретний період часу та 

розкрити фактори, які безпосередньо визначають функціонування економіки. 

До цих макроекономічних показників відносяться: 

- валовий національний продукт (ВНП); 

- валовий внутрішній продукт (ВВП); 

- чистий національний продукт (ЧНП); 

- національний доход (НД); 

- особистий доход (ОД); 

- дохід кінцевого використання (ДКВ). 

Економічна теорія та статистика для виміру обсягу   національного 

виробництва використовує ряд показників, серед яких важливе місце займає 

валовий національний продукт. 

Валовий національний продукт (ВНП) визначається як сукупна 

ринкова вартість усього обсягу кінцевого виробництва товарів та послуг в 

економіці за рік. 

У загальному вигляді ВНП представляє узагальнений підсумок 

діяльності національного господарства країни. 

Підсумкова оцінка результатів розвитку може бути надана тільки у 

вартісній формі. Проте, вартісний метод обліку породжує проблему 

подвійного рахунку. 

Вона виникає у зв’язку з тим, що будь-який вироблений продукт – це 

результат праці великої кількості людей, який проходить кілька етапів або 

стадій виробництва. На кожній з них до продукту додається вартість, яка 

створюється саме на цій стадії, але кожного разу загальна вартість продукту 

включає до себе вже здійснені на попередніх стадіях витрати. Тому для 

підрахунку кінцевих результатів такий засіб виміру не придатний, оскільки 

при цьому в підсумок включаються декілька раз одні й ті ж витрати. 

Додана вартість – це вартість, яка створена у процесі виробництва на 

конкретному підприємстві і яка охоплює реальний внесок підприємства у 

створенні вартості конкретного продукту (заробітна плата, прибуток, 

амортизація). 

Додана вартість визначається як різниця між виручкою від реалізації 

товарів та вартістю матеріальних витрат на виробництво й реалізацію 

продукцію. 
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Треба відмітити, що ВНП виключає проміжну продукцію, тобто ту, що 

використовується для виробництва інших товарів. 

Проміжна продукція – це товари та послуги, які проходять подальшу 

переробку або перепродаються декілька разів перш ніж потраплять до 

кінцевого споживання (сировина, матеріали, паливо, електроенергія та інші). 

Наприклад, хліб це кінцевий продукт, а борошно для його випікання – 

проміжний. Тож до складу ВНП входить тільки вартість хліба, а не вартість 

борошна, із якого він зроблений. Але, частка продукції борошномельних 

заводів повинна входити в склад ВНП, а саме та частка, яка є кінцевим 

продуктом, тобто реалізується як борошно кінцевому споживачу. 

Тож, для виключення багаторазового повторного рахунку ВНП повинен 

виступати як вартість кінцевих товарів та послуг і включати в себе тільки 

вартість, яка додається на кожній проміжній стадії обробки. 

До обліку ВНП виставляються такі вимоги: 

1) до складу ВНП включається все, що вироблено для кінцевого 

споживання. Кінцева продукція – це товари та послуги, які купуються 

споживачами для кінцевого використання, а не для перепродажу; 

2) грошовий вимір ВНП; 

3) розраховувати розмір ВНП на душу населення; 

4) облічувати номінальний та реальний ВНП. 

Номінальний ВНП – це вартісний показник, який визначається за 

поточними ринковими цінами. 

Реальний ВНП – це вартісний показник, який визначається за 

незмінними (базисними) цінами. Він точніше показує динаміку фізичного 

обсягу виготовленого продукту. 

Окрім ВНП одним з основних показників СНР є валовий внутрішній 

продукт (ВВП). 

Валовий внутрішній продукт – це величина кінцевих товарів та 

послуг, вироблених у межах країни за рік. 

До складу ВВП включається продукція, створена на території даної 

країни національним та іноземним капіталом за рік. 

ВНП та ВВП збігаються в тій частці, яка охоплює товари та послуги, 

вироблені національним капіталом в межах даної країни. 

Різниця полягає в тому, що друга частина ВНП – це продукція, яка 

вироблена національним капіталом за межами країни. Друга частина ВВП – це 

продукція, яка вироблена іноземними капіталом в даній країні. 

Макроекономічні показники не враховують: 

- позаринкову діяльність: працю домогосподарок та інші роботи у 

домашньому господарстві, які задовольняють власні потреби; 

- товари та послуги тіньової економіки; 

- зростання фонду вільного часу: тривалість робочого тижня 

скоротилась з 53 годин на початку ХХ ст. до 36 годин у наш час. Цей факт не 

враховується у ВНП, але прямо пропорційно впливає на добробут; 

- підвищення якості продукції; 

- екологічні наслідки виробництва.__ 
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2. Національне багатство. Економічний потенціал. 

 

Економічний потенціал – це сукупна здатність галузей народного 

господарства виробляти усі види продукції та послуг. 

Найпростіша класифікація економічного потенціалу включає: 

- матеріальні ресурси, які в свою чергу поділяються на: землю (усі 

природні ресурси, які існують в економіці); капітал (інвестиційні ресурси, 

засоби виробництва, будівля, устаткування та інші); 

- людські ресурси: праця (усі трудові ресурси, включаючи 

кваліфіковану якісну характеристику ресурсів); підприємницькі здібності. 

Для характеристики економічного потенціалу необхідна система 

показників. Визначальними є: 

- національне багатство; 

- показники системи національних рахунків. 

Національне багатство – це сукупність матеріальних благ, якими 

розпоряджається суспільство на визначену дату і які створені працею людей 

за весь попередній період його розвитку. 

У практиці економічного аналізу до показників національного багатства 

відноситься усе, що так чи інакше створено людською працею і може бути 

відтворено.  

Іншими словами, національне багатство країни представляє собою 

сукупність матеріальних та культурних благ, нагромаджених цією країною 

протягом її історії на даний період. 

Основні принципи оцінки найважливіших елементів національного 

багатства були сформульовані в роботах У. Петті, А. Сміта та інших 

економістів. Після їх перших оцінок настав більш ніж двостолітній період 

розробки і накопичення інформації про національний дохід і розподіл його на 

споживану і нагромаджувану частини, без чого складно визначати масштаби 

накопичення елементів національного багатства.  

Практично лише в ХХ ст. почали пропонуватися методи розрахунків 

відповідних показників в різних країнах і перерахунку їх в єдині грошові 

одиниці, щоб проводити міжгалузеві зіставлення. Широку популярність 

здобули оцінки італійського економіста Д. Джіні, який на прохання Ліги Націй 

оцінив національне багатство головних учасників першої світової війни і 

завданого збитку. Подальший розвиток методів оцінок національного 

багатства проводився окремими вченими, а також статистиками провідних 

країн, але розрізнено і по різних концепціях. 

Національне багатство складається з таких частин: 

I. Природні ресурси, враховані і залучені в оборот. Це невідтворні 

блага: 

- земля; 

- корисні копалини – мінеральні ресурси; 

- вода – енергетичні ресурси; 

- ліс і тваринний світ. 
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II. Матеріальні ресурси, одержані в результаті накопиченої праці. 

Відтворні ресурси. 

III. Інтелектуальний потенціал суспільства або накопичений науково- 

технічний потенціал. 

IV. Національне майно (грошова і натуральна форми обліку). 

Найважливішим показником національного багатства і необхідною 

умовою розвитку будь-якої нації є стан здоров’я населення. У розвинених 

країнах головним показником національного багатства вже сьогодні 

вважається освітній рівень населення. Тому цілком обґрунтована посилена 

увага до освітньої системи й її модернізації з метою досягнення більшої 

ефективності. 

Замість традиційної базової освітньої моделі робляться установки на 

безперервну освіту протягом життя. 

У сучасній економічній теорії одним з найважливіших чинників 

накопичення національного багатства вважаються людські ресурси. У зв’язку 

з нерівномірним розміщенням і вичерпаністю природних запасів, з тим, що 

країни з однаковим рівнем розвитку мають приблизно рівну відносну 

виробничу і фінансову забезпеченість, всe більша увага приділяється 

підвищенню якості робочої сили. Зміна вимог до працівника пов’язана з 

науково-технічним прогресом, темпи якого прискорюються і припускають 

відповідну гнучкість знань, умінь, навичок працівника. Людські ресурси 

економіки вельми важливі, оскільки їх виробничі творчі якості цілком 

визначають ефективність конкурентної економіки, її можливості створення 

високосортних товарів і комфортних послуг, масштаби і темпи науково-

технічних перетворень. Тому підготовка і випуск на ринок праці освіченої і 

творчо активної робочої сили, забезпечення її кваліфікаційної і територіальної 

мобільності є однією з першооснов життєдіяльності народного господарства. 

І чим вище загальний рівень розвитку економіки, тим складніші завдання їй 

доводиться вирішувати, тим важливіша потреба в робочій силі вищої 

кваліфікації. 

 

3. Інтелектуальний потенціал та його роль в сучасній економіці. 

 

Вичерпаність резервів зростання економіки неінноваційної природи 

активізує пошук інтелектуальних чинників розвитку. Інтелект стає ключовим 

затребуваним світовим ресурсом. Здатність до продукування інтелектуального 

капіталу сприяє прискоренню інноваційного розвитку країни, забезпеченню 

конкурентоспроможності національної економіки та здійсненню ефективної 

інтеграції в світогосподарські процеси. 

В економічній теорії інтелектуальний капітал розглядається як результат 

реалізації інтелектуального потенціалу. У трактуванні інтелектуального 

потенціалу науковці додержуються кількох, на наш погляд не альтернативних, 

а взаємодоповнюючих підходів.  
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Інтелектуальний потенціал є значно ширшим поняттям, ніж 

інтелектуальний капітал, і якщо розглядати структуру інтелектуального 

потенціалу, то інтелектуальний капітал є одним з його елементів, який активно 

використовується в інноваційній економіці. 

Отже, інтелектуальний капітал виступає як нагромадження наукових, 

теоретичних і практичних знань суспільства про певні дії, процеси, проблеми 

та їх рішення, тобто як система знань, навичок, досвіду тощо, що за певних 

умов може бути перетвореним на інтелектуальний капітал. 

Знання людини є головною складовою інтелектуального капіталу, а 

рівень знань, більшою мірою, визначається розвитком освіти. Високий рівень 

сучасних технологій, що акумулюють у собі новітні досягнення інформаційної 

економіки, вимагає якісної вищої освіти та значної питомої ваги фахівців з 

вищою освітою (не менш 40–60 %) у загальній чисельності зайнятого 

населення. В останнє десятиліття саме вища освіта та наука є фундаторами 

розвитку інтелектуального капіталу (ЮНЕСКО проголосила «ерою освіти» 

«інтелектуальне», за її ж визначенням, XXI століття). 

Стійке економічне зростання, розвинений внутрішній ринок і 

стабільність господарської системи країни може гарантувати тільки високий 

рівень національного інтелектуального капіталу, високоосвічене суспільство. 

Разом зі значним економічним ефектом розвиток освіти дає значний 

неекономічний ефект, який проявляється в багатьох сферах, у тому числі 

таких, як підвищення політичної активності, розширення прав жінок, більш 

уважне відношення людей до власного здоров’я та харчування. 

Освіта сьогодні розглядається як одна з основних цінностей, без якої 

неможливий подальший розвиток інтелектуального капіталу на глобальному 

рівні. Передова університетська освіта, забезпечує підготовку 

висококваліфікованих мобільних фахівців і, таким чином, формує підґрунтя 

для ефективної інтеграції національного інтелектуального капіталу в 

глобальний. 

 

Тема 15. Економічний розвиток. Зайнятість та відтворення робочої сили. 

 

1. Економічний розвиток та економічне зростання. 

2. Циклічні коливання економіки. 

3. Зайнятість і безробіття. 
 

1. Економічний розвиток та економічне зростання. 

 

Економічний розвиток – зміна міри економічного руху, що 

виявляється насамперед в зміні якісних характеристик.  

Економічне зростання є центральною проблемою оцінки ефективності 

будь-якої системи господарювання. 

Економічне зростання – це кількісне збільшення та якісне 

вдосконалення за відповідний період результатів виробництва (товарів і 

послуг) та його основних факторів. 
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Теорії економічного зростання аналізують чинники і процеси, що 

забезпечують його динаміку і стабільність, шляхи досягнення оптимальності 

співвідношення виробництва, нагромадження і споживання, певні особливості 

відтворення, передусім його циклічний характер.  

Нерівномірність суспільного відтворення та його окремих елементів, 

зміна революційної та еволюційної форм руху, інтенсивного та екстенсивного 

типів зростання відбивають дію законів діалектики в економічному житті. 

Чинники, що визначають темпи і якість економічного зростання, 

доцільно поділити на такі групи: 

- інноваційні, пов’язані з оновленням технологій і продукції, 

використанням інноваційного потенціалу країни, визначенням пріоритетів 

науково-технічного прогресу; 

- інвестиційні, що визначаються інвестиційною активністю, 

ефективністю капітальних вкладень, оновленням виробничих основних 

фондів та їх використанням, ресурсними обмеженнями з боку інвестиційного 

комплексу; 

- структурної мобільності економіки, спроможності її реагувати на 

зміни в обсягах та структурі суспільних потреб як у поточному, так і в 

майбутньому періодах. 

Кожна група має особливості, що формуються під впливом 

взаємопов’язаних заходів на макро- та мікроекономічному рівнях, взаємодії 

держави та підприємницької діяльності.  

Наприклад, процес прийняття інноваційних рішень має вигляд системи 

з багатьма зв’язками, де висхідний пункт – порівняння запланованих цільових 

установок з реальними (зокрема, можливість створити новий ринок або нішу, 

нову споживну вартість, новий попит, конкурентні переваги, які грунтуються 

на диференціації продукції). 

Порівняння запланованої та реальної ринкової ситуації дає змогу 

відібрати продуктивну інноваційну ідею, скласти план маркетингових заходів, 

спрямованих не тільки на оптимальне задоволення попиту споживачів, а й на 

створення нового ринку і попиту. 
Існують кількісні та якісні показники економічного зростання: 

- якісні: якість продукції, технологія. 

- кількісні: ВНП, ЧНП, НД, ОД, ДКВ. 

В залежності від характеру зростання (кількісного чи якісного) фактори 

поділяються на дві групи: екстенсивні та інтенсивні 

До екстенсивних факторів відносяться: 

- збільшення обсягу інвестицій при зберіганні існуючого рівня 

технології; 

- збільшення кількості зайнятих робітників; 

- зростання обсягів сировини, матеріалів, палива, що споживаються. 

До інтенсивних факторів відносяться: 

- прискорення НТП (упровадження нової техніки та технології шляхом 

поновлення основних фондів); 

- підвищення кваліфікації робітників; 
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- покращення використання основних та оборотних фондів; 

- підвищення ефективності виробництва за допомогою кращої його 

організації. 

Відповідно виділяють екстенсивний та інтенсивний тип економічного 

зростання: 

Екстенсивний тип економічного зростання забезпечується за рахунок 

кількісного збільшення обсягів функціонуючих факторів виробництва і 

практично на збереження незмінними їх попередніх техніко-технологічних 

параметрів. 

Інтенсивний тип економічного зростання характеризується 

розширенням виробництва на основі якісного поліпшення всіх факторів, тобто 

раціонального використання всього виробничого потенціалу. 

Чинники економічного зростання: 

1) чинники пропозиції (кількість та якість робочої сили, природних 

ресурсів, технологія, обсяг основного капіталу); 

2) чинники попиту (більш повне використання обсягу ресурсів, який 

розширюється); 

3) чинники розподілу. Держава у ринковій системі повинна 

забезпечити економічне зростання. 

Існують такі міри впливу держави на ринкову економіку: 

- антициклічне регулювання; 

- регіональна політика; 

- політика прискореної амортизації (високі темпи технологічного 

прогресу, прискорення морального старіння основного капіталу веде до того, 

що держава збільшує норми амортизації в законодавчому порядку. Така 

діяльність держави називається політикою прискореної амортизації, вона 

дозволяє швидше списати вартість обладнання на вироблену продукцію, 

таким чином швидше «визволяється» від морально застарілого обладнання. В 

умовах технологічного прогресу значна частка засобів на відшкодування 

морального зносу основного капіталу поступає від прискореної амортизації. 

Відношення суми амортизації відрахувань до вартості основного капіталу (в 

%), називається нормою амортизації); 

- структурне регулювання через податково-бюджетну та грошово-

кредитну політику. 

 

2. Циклічні коливання економіки 

 

Будь-яке суспільство прагне до економічного зростання, до повної 

зайнятості та стійкого рівня цін, а також до інших менш значних показників, 

що характеризують стан економіки і визначають рівень добробуту населення. 

Проте економічне зростання не є безперервним та рівномірним. 

Ринкова економіка періодично зазнає економічних криз. Інакше кажучи, 

для економічного розвитку характерне періодичне виникнення, загострення та 

розв’язання соціально-економічних суперечностей. Виникнення та 

розв’язання суперечностей, зумовлених економічними кризами, має 
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об’єктивний та суб’єктивний характер, що й визначає сутність та походження 

їх. 

Представники різних напрямів та шкіл економічної теорії по-різному 

пояснювали сутність, причини економічних криз та пропонували різні методи  

їх розв’язання. Так, прихильники теорії диспропорцій в економіці(Ж.-Б. Сей, 

М. Туган-Барановський, Р. Гільфердінг) та недоспоживанні (С. Сисмонді, К. 

Родбертус, К. Каутський) вбачали головну причину криз у диспропорціях між 

обсягом виробництва та рівнем споживання. 

Й. Шумпетер висунув ідею перенакопичення, пов’язавши це явище з 

технічним прогресом. Він вважав, що економічне зростання є циклічним 

процесом, зумовленим стрибкоподібним характером нововведень. 

Вихід роботи Дж. М. Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і 

грошей» (1936 р.) поклав початок кейнсіанській теорії циклу. В цьому 

дослідженні, де було використано окремі положення попередніх теорій подано 

нову макроекономічну концепцію, що пояснює механізм ринкового 

господарювання в цілому, причини його відхилень від рівноваги, а також 

напрями державного втручання в ринкову систему.  

Подальший розвиток кейнсіанської теорії пов’язаний з іменами Р. 

Харрода, П. Самуельсона, Дж. Хікка, Д. Хансона. 

На початку 1970-х років кейнсіанській теорії було протиставлено 

монетарну теорію циклу М. Фрідмена. Згідно з нею головну роль у динаміці 

національного доходу та циклу відіграє нестабільність грошових пропозицій, 

провина за що покладається на державу. Головним стабілізатором економіки 

монетаристи вважають обсяг грошових пропозицій. 

Своє розуміння циклічності капіталістичного відтворення дала 

марксистська теорія. Вона виходила з об’єктивності економічних криз для 

капіталістичної (ринкової) системи господарювання. К. Маркс пояснював 

економічні кризи головною суперечністю капіталістичного виробництва – між 

суспільним характером виробництва та приватнокапіталістичною формою 

привласнення. Формою вияву цієї суперечності на практиці є суперечність між 

планомірною організацією виробництва на окремому підприємстві та 

недостатнім її рівнем у масштабі суспільства. К. Маркс називав оновлення 

основного капіталу матеріальною основою періодичного повторення 

циклічних криз надвиробництва. 

Економічний цикл представляє собою періодичні спади та піднесення 

ділової активності протягом декількох років і включає наступні фази: спад або 

кризу, депресію, пожвавлення та піднесення  

Його інтенсивність та тривалість залежать від тих конкретних умов, за 

яких він розвивається, тобто, від зовнішніх та внутрішніх факторів. 

До зовнішніх факторів відносяться об’єктивні та суб’єктивні 

обставини, які викликають періодичні повтори економічних явищ і які 

знаходяться поза економічної системи. Це: війни, революції та інші політичні 

струси; відкриття значних родовищ золота, урану, нафти та інших цінних 

ресурсів; нові технології, винаходи, які дозволяють змінювати структуру 

суспільного виробництва. 
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Одним з найважливіших внутрішніх факторів, які породжують 

економічний цикл, є фізичний термін служби основного капіталу. 

Інші внутрішні фактори : 

- особисте споживання, скорочення або зростання якого впливає на 

обсяг виробництва і зайнятості; 

- інвестування, тобто вкладення засобів у розвиток виробництва, його 

модернізацію, створення нових робочих місць; 

- економічна політика держави, яка прямо та непрямо впливає на 

виробництво, попит та споживання. 

Фаза кризи характеризується різким падінням виробництва, зростають 

запаси нереалізованої продукції, скорочується заробітна плата, падають курси 

акцій, зростає банківський відсоток. 

Наступна після фази кризи йде депресія. Вона може мати дуже тривалий 

характер. Зупиняється падіння виробництва. Зберігається високий рівень 

безробіття. Проте падіння цін зупиняється, знижується позичковий відсоток, 

стабілізується товарні запаси. 

Наступна фаза – пожвавлення – супроводжується незначним 

підвищенням рівня виробництва, деяким скороченням безробіття. Поступово 

починають зростати ціни та позичковий відсоток. На товарному ринку зростає 

попит на нове промислове обладнання. Пожвавлення охоплює все більшу 

кількість галузей. 

Підйом дуже часто носить ажіотажний характер. Випуск продукції 

перевищує передкризовий рівень, зростають ціни на товари, пропозиція 

позичкового капіталу, знижуються норма банківського відсотку. Різко зростає 

попит на продукцію тих галузей, які визначають тенденцію руху НТП. 

Економіка підходить до наступного витка. 

Сучасні економічні цикли суттєво відрізняються від циклів ХІХ ст. та 

першої половини ХХ ст. Загальні закономірності виявляються дуже слабо. 

Деякі фази економічного циклу змінюються, а то й зовсім зникають.  

Першу спробу їх осмислення зробив англійський економіст У. Джевонс. 

Наявність довготривалих і середніх циклів досліджували у своїх працях 

М. Туган-Барановський, А. Афтальон, М. Ленуар. 

Проте науково обґрунтовану теорію тривалих циклічних коливань 

(довгих хвиль) створив російський учений М. Кондратьєв. Узагальнивши 

статистичний матеріал (починаючи з кінця XVIII ст.) щодо динаміки 

середнього рівня товарних цін, відсотка на капітал, номінальної заробітної 

плати, обороту зовнішньої торгівлі, видобутку сировини у Великій Британії, 

Франції та США, М. Кондратьев вперше дійшов висновку, що поряд з 

«малими циклами» відтворення (8–10 років) існують «великі цикли», середня 

тривалість яких 48–55 років. «Великі цикли» складаються з двох фаз (хвиль) – 

підвищувальної та знижувальної, що припадають на періоди піднесення та 

криз і депресій. Оскільки «малі цикли» немов нанизуються на «довгі хвилі», 

характер звичайного економічного циклу багато в чому залежить від того, на 

яку хвилю «великого циклу» припадає цей «малий цикл»: якщо на 

знижувальну – фази пожвавлення та піднесення послаблюються, а кризи та 
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депресії посилюються. Протилежна ситуація складається на підвищувальній 

хвилі. Цей взаємозв’язок зумовлює переплітання циклічних та структурних 

чинників відтворення, багато в чому визначає специфіку економічного 

розвитку в конкретних історичних умовах. 

Протягом приблизно двох десятиріч перед початком підвищувальної 

фази спостерігається пожвавлення в сфері технічних винаходів, а потім – у 

роки господарського піднесення – їх широке застосування. Періоди 

підвищувальних хвиль значно багатші на соціальні потрясіння в житті 

розвиненого суспільства, ніж періоди знижувальних. 

М. Кондратьев уперше дав розгорнуте статистичне обґрунтування 

існування й повторюваності «довгих хвиль» економічного відтворення. 

У «великому циклі», на відміну від звичайного «малого циклу», можна 

виділити три основні фази:  

1) структурна криза – знижувальна фаза;  

2) період структурної стабілізації, або адаптації;  

3) структурне піднесення у вигляді підвищувальної хвилі «великого 

циклу».  

Всі ці фази є різними ступенями заміни моделі капіталістичного 

нагромадження в процесі поступового розвитку продуктивних сил. 

Приблизно до початку 1980-х років тривала знижувальна фаза 

четвертого «великого циклу». З цього часу розгорнувся своєрідний 

стабілізаційний період адаптації економіки до наслідків різних форм 

структурних криз – енергетичної, сировинної, валютної.  

Економіка розвинених країн починає орієнтуватися на розвиток новітніх 

наукомістких виробництв на основі електронізації, гнучкої автоматизації, 

застосування досягнень альтернативних джерел енергетики, біотехнології 

тощо. 

Отже, урахування «довгих хвиль» економічного розвитку є важливою 

умовою підвищення рівня наукової обґрунтованості довготермінових 

прогнозів і розробки господарських планів, адекватних реальним 

закономірностям розвитку ринкового виробництва. 

В основі тривалих циклічних коливань лежить процес якісних змін 

базисних поколінь машин і технологій, транспортних засобів, великих споруд 

та ін. у провідних галузях економіки. Зокрема, перед початком і на початку 

довгої хвилі відбувається значний прогрес у технології, якому передують 

значні технічні відкриття.  

В Англії такими відкриттями перед хвилею піднесення (у довгій хвилі 

виділяють висхідну і низхідну фази) були механічна прядка «Дженні» Д. 

Харгривса (1765), ватер машина Т. Хайса для прядіння (1767), парова машина 

Д. Уай (1769) та ін. 

Виділена М. Кондратьєвим хвиля підвищення (кінець 80-х pp. XVII ст. 

до 1810-1817 pp.) збігається з періодом розгортання промислової революції 

кінця XVIII – першої половини XIX ст. У XIX ст. коливання в межах першого 

великого економічного циклу були значною мірою пов’язані з обсягами 

будівництва залізниць. Так, в Англії перша залізниця з’явилася у 1825 p., а з 
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1840 по 1850 pp. протяжність залізниць зросла з 1,4 до 10,6 тис. км. У 

результаті цього відбувався прискорений розвиток металургійної, 

металообробної промисловості.  

Наприкінці XIX ст. центром економічних коливань стає обробна 

промисловість. Цей період збігається з хвилею підвищення третього циклу, 

який почався в 1891-1896 pp. і тривав до 1914-1920 pp.  

В економічній літературі переконливо стверджується, що третій цикл 

завершився перед початком розгортання науково-технічної революції (до 

середини 50-х pp. XX ст.) і почався четвертий цикл. 

Але при цьому не враховується, що впродовж трьох довготривалих 

циклічних коливань існував технологічний спосіб виробництва, що 

ґрунтувався на машинній праці. Всі три хвилі доцільно об’єднати в один 

загальний технологічний цикл тривалістю понад 160 років. Його матеріальною 

основою є три етапи розвитку технологічного способу виробництва:  

1) становлення і формування; 2) функціонування; 3) поступового 

занепаду і створення передумов для появи нового загального технологічного 

циклу, що почався з середини 50-х pp. (часу розгортання НТР) і ґрунтується на 

автоматизованій праці. Якщо в межах окремих етапів відбуваються якісні 

зміни базисних поколінь техніки і технології, транспортних засобів тощо, то 

протягом загального технологічного циклу здійснюються кардинальні (або 

істотні) зміни речових факторів виробництва всіх галузей народного 

господарства. 

Матеріальною основою середніх циклів є масове оновлення основного 

капіталу, а малих – масове оновлення товарів тривалого користування. Серед 

усіх типів циклічних коливань найважливішу роль відіграють середні цикли 

(їх ще називають базисними). 

Водночас з кардинальними змінами техніки, технології, транспортних 

засобів, великих споруд тощо в межах загального технологічного циклу 

відбуваються аналогічні зміни кожного структурного елемента 

технологічного способу виробництва: робочої сили, використовуваних 

людьми сил природи, техніці економічних відносин (насамперед суспільного 

поділу праці). Більше того, протягом трьох етапів загального технологічного 

циклу в межах технологічного способу виробництва з’являються нові 

елементи, такі як форми і методи організації виробництва (наприкінці XIX ст. 

– початку XX ст.), перетворення науки на безпосередню продуктивну силу 

(розпочалося під час промислової революції і закінчилося з часу розгортання 

НТР). Це означає, що в межах технологічного способу виробництва відбулася 

революція, яка охопила систему продуктивних сил, техніко-економічних і 

організаційно-економічних відносин. 

Антициклічна політика держави. 

1. У фазі кризи усі заходи держави мають бути спрямовані на 

стимулювання ділової активності.  

В сфері податкової політики це означає зниження ставок, надання 

податкових пільг на нові інвестиції, проведення політики прискореної 

амортизації.  
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Метою кредитно-грошової політики у цей період є пожвавлення 

економічного життя країни за допомогою додаткових кредитів. Проводиться 

політика «дешевих грошей», що на практиці означає: зниження ставки 

відсотку за надані позики, зростання кредитних ресурсів банків, що веде до 

зростання капіталовкладень, підсилення ділової активності, зниження 

безробіття. Проте, ця політика може мати й негативні наслідки, тому що у 

тривалій перспективі вона приведе до посилення інфляційних тенденцій. 

2. В період підйому економічної кон’юнктури держава проводить 

політику стримування з метою запобігти перевантаження економіки та 

зв’язаних з ним явищ в економіці.  

Податково-бюджетна політика такого періоду характеризується 

зростанням державних витрат, обмеження при проведенні прискореної 

амортизаційної політики. Фіскальні заходи приводять до зниження 

купівельної спроможності і попиту, що веде до деякого спаду економічної 

активності.  

В кредитно-грошовій політиці проводиться політика «дорогих 

грошей», що означає підвищення ставок відсотків по наданим позикам, 

скорочення кредитних ресурсів банків. У цьому випадку в тривалому періоді 

політика «дорогих грошей» може привести до зростання безробіття, тому що 

будуть скорочуватися інвестиції та виробництво. 

Політика, яку повинна проводити держава з метою запобігання 

циклічних коливань, характеризують як політику протидії: заходи, спрямовані 

на погашення циклічних явищ, мають йти в напрямку, протилежному 

існуючим на цей момент коливанням економічної кон’юнктури. 

 

3. Зайнятість і безробіття 

 

Зайнятість – це певна сукупність економічних, правових, соціальних, 

національних та інших відносин, пов’язаних із забезпеченням працездатного 

населення робочими місцями. Вона характеризується не лише кількісними 

показниками, а й характером її структури, рівнем якості робочої сили, 

ступенем її використання. 

Розрізняють три основних види зайнятості: 

Повна – це надання суспільством усьому працездатному населенню 

можливості займатися суспільно корисною працею, на основі якої 

здійснюється індивідуальне та колективне відтворення робочої сили. 

Раціональна – зайнятість, яка має місце в суспільстві з урахуванням 

доцільності перерозподілу та використання трудових ресурсів, їх статевікової 

та освітньої структури. 

Ефективна – здійснюється відповідно до вимог інтенсивного типу 

відтворення та критеріїв економічної доцільності й соціальної 

результативності, зорієнтована на скорочення ручної, непрестижної, важкої 

праці.  

Також розрізняють основну і спеціальну форми зайнятості.  
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Основна –регулюється трудовим законодавством і типовими правилами 

внутрішнього розпорядку щодо різних категорій працівників.  

Спеціальні – здійснюються відповідно до спеціальних правових норм 

(робота вдома, за сумісництвом, індивідуальна трудова діяльність). 

Найгострішою проблемою, яка характеризує циклічні коливання 

виробництва, є проблема безробіття та інфляції. Це означає, що ці два явища 

об’єктивні та неминучі, і тому перед кожним урядом періодично постає гостра 

проблема боротьби з ними. 

Безробіття визначають як різницю між кількістю працездатних, які 

перебувають у складі робочої сили, та кількістю зайнятих. 

Є кілька точок зору, які пояснюють причини безробіття. 

Марксистська політична економія трактувала безробіття як неминуче 

при капіталістичному способі виробництва соціально-економічне явище, за 

якого певна частина працездатного населення не знаходить свого 

призначення, стає відносно збитковим та утворює резервну армію праці. 

Наявність безробіття пояснюється дією загального закону капіталістичного 

нагромадження. 

З одного боку, зростає пропозиція робочої сили: природний приріст 

населення, розорення в конкурентній боротьбі невеликих власників, все 

більше залучення в процес суспільної праці жінок. З іншого боку, науково-

технологічний прогрес, зростання органічної будови капіталу призводять до 

зменшення частки живої праці, незважаючи на збільшення його абсолютної 

величини. Марксистська політична економія визначає безробіття як необхідну 

умову існування капіталізму, оскільки воно дає змогу капіталу утримувати 

заробітну плату на низькому рівні, примушує робітників під загрозою втрати 

роботи терпіти підвищення інтенсифікації праці, збільшення робочого дня, 

зниження заробітної плати нижче від вартості робочої сили. Резервна армія 

праці також необхідна капіталізму, який розвивається стрибкоподібно і 

нерівномірно, як резервуар вільних робочих рук. Рівень безробіття залежить 

від зміни фаз проміжного циклу. Воно поступово зростає в періоди кризи та 

депресії.  

За Марксом, армія безробітних існує в трьох формах: поточне 

перенаселення; аграрне (приховане) перенаселення та застійне перенаселення. 

Поточне перенаселення пов’язане з циклічністю капіталістичного 

виробництва та пояснюється зростанням органічної будови капіталу, 

впровадженням нової техніки, в результаті чого значна частина робітників 

стає зайвою, причому ці величини змінюються залежно від фаз циклу. 

Аграрне (приховане) перенаселення – одна з форм безробіття в 

сільському господарстві, зумовлена, з одного боку, інтенсифікацією 

сільськогосподарського виробництва, а з іншого – збільшенням чисельності 

дрібних фермерів. 

Застійне перенаселення охоплює ту частину працюючих, що мають 

нерегулярні заняття. Це насамперед некваліфіковані працівники, люди, які 

проживають у бідних районах і не мають побічних занять. 
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Марксистська політична економія виходила з неминучості безробіття 

при капіталізмі і бачила в армії безробітних ту революційну силу, яка 

спроможна знищити капіталістичні відносини. 

Історично першим поясненням безробіття було так зване «класичне» 

визначення безробіття. «Класична» теорія пояснює безробіття елементом 

високої заробітної плати. Економісти-класики розглядають ринок праці поряд 

з іншими ринками. Якщо ціни на товари вищі, ніж ціна рівноваги, виникає 

перевищення пропозиції над попитом. Безробіття розглядається як 

підвищення пропозиції робочої сили, яке, в свою чергу, тягне за собою зміни 

рівня заробітної плати. Звідси засобом проти безробіття є зниження заробітної 

плати до рівня рівноваги. 

Економісти-класики не бачили в безробітті серйозної соціально-

економічної проблеми. Якщо безробіття залежить від дуже високої заробітної 

плати, то дуже довге й велике безробіття є вибором самих найманих 

працівників, результатом діяльності профспілкових комітетів. 

Однак економічна криза 1930-х років, яка спричинила масове безробіття, 

спростувала цю теорію. Стало безглуздо стверджувати, що безробіття – це 

тимчасове явище, яке наймані працівники обирають добровільно. На зміну 

класичному підходу прийшла теорія Дж. Кейнса, який не заперечував, що 

зниження заробітної плати призводить до зниження безробіття. Він скептично 

оцінював ефективність цього засобу в боротьбі з безробіттям. 

По-перше, на практиці знизити заробітну плату робітникові дуже 

складно, і тому в масовому масштабі ця політика малоефективна. 

По-друге, зниження заробітної плати – це зниження прибутків тих самих 

споживачів, що призводить до зниження купівельної спроможності, а отже, 

скорочує сукупний попит, що призводить до необхідності скорочення обсягів 

виробництва, а відповідно – і до збільшення безробіття. 

У зв’язку з цим Дж. Кейнс пропонував боротися з безробіттям за 

допомогою державної економічної фінансової політики. Підвищуючи 

державні прибутки або знижуючи податки, можна збільшити сукупний попит. 

Це призводить до збільшення попиту на робочу силу, яка, в свою чергу, 

знижує рівень безробіття. 

Державні витрати зростають завдяки розширенню державного сектору 

або за рахунок збільшення прибутків приватним споживачам (пенсій, 

матеріальної допомоги на дітей, стипендій). Це призводить до збільшення 

загального обсягу попиту. 

Політика підвищення суспільних витрат або зниження податків 

зумовлює підвищення купівельної спроможності й унаслідок цього – 

зростання сукупного попиту. А це призводить до скорочення безробіття. 

Важливим шляхом збільшення виробництва та скорочення безробіття, вважав 

Дж. Кейнс, є стимулювання інвестицій, яке може здійснюватися 

безпосереднім державним втручанням (прийняття постанов уряду) або за 

допомогою економічних методів, наприклад, зниження відсоткової ставки, що 

робить кредит на розширення виробництва більш вигідним. 
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Отже, безробіття є об’єктивним явищем економічного розвитку 

суспільства. Воно є формою вияву суперечностей розвитку економіки, 

зростання продуктивних сил, необхідності впровадження досягнень НТП, 

зміни форм господарювання та форм власності. Безробіття повністю уникнути 

неможливо, але провадити політику його обмеження необхідно. Кожній фазі 

економічного циклу властивий свій рівень безробіття і головним завданням 

держави є проведення такої економічної політики, яка б дала змогу 

«пом’якшити» проходження фаз з високим рівнем безробіття, сприяла 

розв’язанню соціальних проблем. 

Розглядаючи соціально-економічні при_ причини, які породжують 

безробіття, можна виділити такі його форми: 

Добровільне безробіття – виникає через те, що робітники не хочуть 

працювати за запропоновану їм заробітну плату, а згодні працювати на умовах 

вищої оплати. У деяких випадках люди не хочуть працювати зовсім, ніж 

виконувати низькооплачувану і некваліфіковану роботу. Ця позиція зростає з 

підвищенням сукупного добробуту та освіченості нації. Через це в розвинених 

країнах кількість таких безробітних постійно зростає. 

Вимушене безробіття породжується негнучкою ціною праці за 

наявності фіксованої заробітної плати. Якщо оплата праці дуже висока з 

позиції ринкової рівноваги і вона не знижується, то пропозиція праці 

надлишкова і лише частина робітників отримає місце, а інші стають 

вимушененими безробітними. Причина фіксованості оплати – домовленість 

про постійну оплату, яка досягається між підприємцями та профспілками і 

фіксується на певний період (найчастіше 3–5 років). 

Фрикційне безробіття (цей термін ототожнюють з пошуком або 

очікуванням роботи). Якщо людині пропонується свобода вибору роду 

діяльності, а також місця роботи, то деякі робітники певний час перебувають 

у становищі непрацюючих. Одні добровільно змінюють місце роботи, інші 

шукають роботу через звільнення, треті – тимчасово втрачають сезонну 

роботу (наприклад, у будівництві через несприятливу погоду). Фрикційне 

безробіття також пов’язане зі зміною етапів життя (навчання, робота, 

народження та догляд за дитиною для жінок, пенсія). Фрикційне безробіття 

вважається неминучим і певною мірою бажаним. Воно дає можливість людині, 

з одного боку, знайти найсприятливіші умови для свого життя, а з іншого – 

відбиває ті прогресивні процеси, які відбуваються в економіці та суспільстві в 

цілому. Через те, що людина має право вибору професії та пошуку кращої 

роботи, фрикційне безробіття часто розглядають як добровільне. 

Структурне безробіття. Воно виникає у разі, коли попит і пропозиція 

на робочу силу не збігаються, причому відповідність між цими показниками 

для різних видів праці та різних регіонів і секторів економіки неоднакова. 

Через певний період в структурі споживчого попиту і в технології 

виробництва відбуваються деякі зміни, які, в свою чергу, призводять до змін у 

структурі попиту на робочу силу. У зв’язку з такими змінами попит на окремі 

види професій зменшується або зовсім зникає, на інші, включаючи нові, які 

раніше не існували, зростає. Виникає безробіття, тому що робоча сила 
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повільніше реагує на зміни, а її структура не відповідає потребам нової 

структури потрібних робочих місць. З одного боку, з’являються нові робочі 

місця, а з іншого – надлишок працівників застарілих професій. 

Різниця між фрикційним і структурним безробіттям дуже непевна. 

Значна відмінність полягає в тому, що у «фрикційних» безробітних є навички, 

які вони можуть відразу продати, а «структурні» безробітні, для того щоб 

отримати роботу, повинні змінити кваліфікацію або місце проживання 

Структурне безробіття має більш довготерміновий характер і тому породжує 

серйозніші проблеми. 

Циклічне безробіття. Під циклічним розуміють безробіття, зумовлене 

загальним спадом виробництва, тобто проходженням економіки тих фаз 

економічного циклу, які характеризуються скороченням витрат та обсягів 

виробництва. У разі, коли сукупний попит на товари та послуги зменшується, 

зайнятість скорочується, а безробіття зростає. Так, у період кризи 1980–1982 

рр. рівень безробіття зріс до 10%. Характерно, що тільки наявність циклічного 

безробіття свідчить про погіршення стану ринку робочої сили. 

Інституціональне безробіття. Воно пов’язане з функціонуванням 

самих інститутів ринку робочої сили та чинниками, які впливають на попит та 

пропозицію на ньому (неповна інформація про вакансії, завищений рівень 

допомоги по безробіттю, занижені податки на доходи та ін.). 

Безробіття не однаково впливає на різні верстви населення. Так, 

безробіття серед підлітків має переважно фрикційний характер. Підлітки часто 

змінюють місце роботи, тривалість роботи у них на одному місці в 12 разів 

коротша, ніж у дорослих. Досягнувши дорослого віку і отримавши професію, 

вони стабілізують свою трудову діяльність. Рівень безробіття залежить також 

від расової належності. 

В умовах ринкової економіки товари та послуги купуються та 

продаються на різних ринках. Робоча сила як фактор виробництва також 

купується та продається на ринку праці. Робітники продають свою робочу 

силу за плату, а роботодавці, виявляючи попит на робочу силу, платять за неї. 

Отже, на ринку праці, як на всякому іншому ринку, є пропозиція праці, попит 

і ціна, а саме, заробітна плата. Ціна (заробітна плата) залежить від 

співвідношення між зайнятістю і безробіттям. 

Пропозиція робочої сили визначається рядом чинників: рівнем 

заробітної плати, культурою та релігією (наприклад, коли це стосується 

залучення жіночої праці), податковою системою, впливом профспілок тощо. 

Масштаби та склад робочої сили коливаються, і різні люди то 

поповнюють її, то вибувають із складу робочої сили. 

Попит на робочу силу визначається потребами підприємців у робітниках 

відповідно до попиту на товари та послуги. Інакше кажучи, попит на робочу 

силу визначається як загальним сукупним попитом в економіці, так і 

технічним оснащенням виробництва. 

Ринок праці має певну інфраструктуру, яка містить: біржу праці, різного 

роду (державні та приватні) агенції з працевлаштування, різні установи, які 
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займаються перепідготовкою робітників (підвищенням або зміною їхньої 

кваліфікації). 

Отже, безробіття визначається як різниця між чисельністю осіб, які 

перебувають у цей момент у складі робочої сили, і чисельністю зайнятих. 

Визначення «повної зайнятості». Насамперед, треба уточнити, що повна 

зайнятість не означає абсолютної відсутності безробіття. Економісти 

визначають фрикційне і структурне безробіття неминучим, тому «повна 

зайнятість» становить завжди менше ніж 100% робочої сили. Інакше кажучи, 

рівень безробіття при повній зайнятості дорівнює сумі рівнів фрикційного 

і структурного безробіття. Циклічне безробіття дорівнює нулю. 

Рівень безробіття при повній зайнятості називають природним рівнем 

безробіття. Реальний обсяг національного продукту, який виробляється в 

умовах природного рівня безробіття, називають виробничим потенціалом 

економіки. Це реальний обсяг продукції, який економіка спроможна 

виробляти при «повному використанні» ресурсів. 

Природний рівень безробіття виникає при збалансованості ринків 

робочої сили, коли кількість тих, хто шукає роботу, дорівнює кількості вільних 

робочих місць. Природний рівень безробіття є позитивним явищем в 

економіці. 

Адже «фрикційним» безробітним потрібен час для того, щоб знайти 

відповідні місця. «Структурним» безробітним також потрібен певний час, щоб 

здобутинову кваліфікацію або переїхати в інше місце. Якщо кількість людей, 

які шукають роботу, перевищує вакансії, це означає, що ринки робочої сили 

не збалансовані, що свідчить уже про циклічне безробіття. 

Поняття «природний рівень безробіття» потребує уточнення. По-перше, 

економіка дуже рідко функціонує в умовах природного рівня безробіття. 

Найхарактернішим для сьогоднішньої економіки є перевищення 

безробіттям свого природного рівня. Однак бувають періоди, коли безробіття 

опускається нижче від природного рівня. Наприклад, під час другої світової 

війни попит на робочу силу був необмеженим. Тоді використовувалися 

понаднормова робота та сумісництво. В 1944 р. рівень безробіття знизився до 

1,2%. Економіка перевищувала свої потенційні виробничі можливості, але при 

цьому зростав рівень інфляції. По-друге, природний рівень безробіття не є 

постійним, він підлягає перегляду внаслідок інституційних змін (зміни в 

законах та звичаях суспільства). Так, збільшення компенсацій з безробіття, 

інші соціальні програми уряду об’єктивно призвели до збільшення 

фрикційного безробіття та загального рівня безробіття. Так, якщо в 1960-х рр. 

природний рівень безробіття становив 4% чисельності робочої сили, то у 1980-

х рр. він дорівнював 5-6 % у розвинених європейських країнах, а у США 6-

7 %.  

Важливим чинником, який впливає на природний рівень безробіття, є 

розвиток структурного безробіття (криза автомобільної промисловості, 

нафтова криза, «бум» в електронній промисловості). Отже, потрібно більше 

часу для того, щоб попит і пропозиція на робочу силу урівноважилися. 

Сприяти зниженню природного рівня безробіття можуть такі заходи: 
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- поліпшення інформованості населення про можливість зайнятості; 

- вдосконалення професійної підготовки з дефіцитних та перспективних 

спеціальностей;  

- зниження рівня державної захищеності безробітних, проведенням 

суспільних робіт тощо.  

У теперішній час економісти вважають, що природний рівень безробіття 

складає 5-6%. 

Рівень безробіття показує відсоток безробітної частини робочої сили. 
Рівень безробіття = кількість безробітних / чисельність робочої сили *100% 

Головна негативна риса безробіття – невипущена продукція. Якщо 

економіка не може створити достатню кількість робочих місць для тих, хто 

бажає і може працювати, потенційне виробництво товарів та послуг 

втрачається назавжди. Економісти визначають цю втрачену продукцію як 

відставання обсягу ВНП, яке показує на скільки фактичний ВНП менше 

потенційного ВНП. 

Потенційний ВНП визначається виходячи з припущення про існування 

природного рівня безробіття при нормальних темпах економічного зростання. 

Вчений Артур Оукен математично визначив відношення між рівнем 

безробіття та відставанням обсягу ВНП.  

Закон Оукена: якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний 

рівень на 1%, то відставання фактичного обсягу ВНП від потенційного ВНП 

складає 2,5%.__ 

 

Тема 15. Суть і структура світового господарства. 

 

1. Сучасне світове господарство: зміст, форми, механізм 

функціонування. 

2. Міжнародний поділ праці. Міжнародна економічна інтеграція. 

3. Міжнародна торгівля та її економічні основи. 

 

1. Сучасне світове господарство: зміст, форми, механізм 

функціонування 

 

Світове господарство – це система господарських зв’язків і відносин, в 

якій економічно, технологічно і соціально взаємодіють країни світу. Зв’язки 

національної економіки із світовим господарством здійснюються через: 

торгівлю, ціни на світовому ринку, фінанси, обмін науково-технічною 

інформацією і технологічними розробками, переміщення робочої сили. 

Основні етапи розвитку світового господарства 

Світове господарство склалося наприкінці XIX – на початку XX ст. в 

результаті тривалого історичного процесу поглиблення міжнародного поділу 

праці, поступового включення національних економік в систему 

світогосподарських зв’язків. Це стало наслідком розвитку суспільного 
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виробництва, розподілу та закріплення територій світу між певними 

державами. 

Історично першими формами міжнародних економічних відносин були 

світова торгівля, міграція робочої сили, валютно-кредитні відносини, які 

зародились ще за епохи рабовласництва. В цей час вже сформувались 

регіональні центри торгівлі в Середземномор'ї, Південній та Південно- 

Східній Азії, де гроші різних країн обмінювались між собою і самі ставали 

об’єктом купівлі-продажу; великі торгівельні общини застосовували 

комерційний кредит, пов’язаній із заморськими експедиціями; трудова 

міграція існувала переважно у примусовій формі (работоргівля). 

Формування світового ринку отримало нові ознаки після створення в 

середині XIX ст. в найбільш розвинених країнах великої фабрично-заводської 

індустрії, що почала орієнтуватись на світовий збут. На світовий рівень 

виходить можливість і необхідність вивозу капіталу. Цей процес завершився 

наприкінці XIX ст. в епоху формування монополістичних об’єднань. 

У другій половині XX ст. процес розвитку світового господарства 

отримав новий імпульс під впливом розвитку НТП та зростання ролі держави: 

повсюдне послаблення митних та адміністративних бар’єрів на шляху 

переміщення товарів, капіталів та робочої сили; посилення тенденції до 

створення інтеграційних об’єднань у всіх регіонах світу; розширення 

масштабів та сфер діяльності транснаціональних корпорацій та перетворення 

їх у провідну ланку розвитку світових продуктивних сил; підвищення ролі 

міжнародних фінансових, кредитних і торгівельних організацій; посилення 

взаємозалежності між країнами світу в цілому, що проявляється у постійному 

зростанні частки зовнішньоторговельного обороту у національному продукті 

всіх країн. 

У розвиткові світового господарства за функціональними ознаками 

виділяють декілька етапів: 

етап світової торгівлі – абсолютна перевага зовнішньої торгівлі в 

міжнародних економічних зв’язках; відсутність стійких зв’язків та 

нееквівалентність обміну; 

етап іноземних інвестицій – активний розвиток іноземного 

інвестування; виникнення нових форм зовнішньоекономічних зв’язків 

(купівля-продаж інформації, інтелектуальної власності; розвиток промислової 

кооперації); 

етап економічної інтеграції – активний розвиток виробничої діяльності 

за кордоном; створення міжнародних економічних організацій. 

За організаційною ознакою виділяють такі етапи: 

друга половина ХІХ-го – початок ХХ-го ст. – етап формування 

сучасного світового господарства: експорт капіталу як наслідок монополізації 

виробництва; наявність колоніальної системи; гострі протиріччя між 

державами призводили до локальних і світових війн, породжували 

нестійкість); 

1920-1930-ті – 1980-ті рр. – світове господарство поділено на дві 

системи: світове капіталістичне й світове соціалістичне господарство; 
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протиборство й змагання цих двох світових систем. В 1960-ті рр. відбулося 

входження у світову економіку великої групи країн, що розвиваються, 

внаслідок ліквідації колоніальної системи. В 1950-60-ті рр. починають 

розвиватися інтеграційні процеси в різних регіонах світу; 

1980-1990-ті рр. XX ст. – дотепер – набуття світовим господарством 

ознак єдиного цілісного утворення, яке базується на ринкових відносинах; 

глобалізація світового виробництва, яка проявляється у посиленні 

взаємозалежності національних господарств, в інтенсифікації господарських 

зв’язків, у формуванні міжнародного виробництва, в активізації діяльності та 

посиленні позицій транснаціональних корпорацій, в підвищенні ролі 

міжнародних економічних організацій. 

 

2. Міжнародний поділ праці. Міжнародна економічна інтеграція. 
 

Розвиток світового господарства і міжнародних економічних відносин 

формується на основі міжнародного поділу праці, глибинною закономірністю 

якого є зростання взаємозв’язку між країнами світу. 

Міжнародний поділ праці (МПП) – це вищий ступінь розвитку 

суспільного територіального поділу праці між країнами, що спирається на 

стійку економічно вигідну спеціалізацію окремих держав і веде до взаємного 

обміну результатами господарської діяльності між ними у певних кількісних і 

якісних співвідношеннях. 

Розвиток МПП обумовлений прагненням до економічних вигод. Основні 

з них – це отримання різниці між світовою і внутрішньою ціною експортних 

товарів; економія внутрішніх витрат за рахунок відмови від національного 

виробництва і використання більш дешевого імпорту; доступ до ресурсів, яких 

в країні недостатньо. Теоретичні аспекти участі країн в МПП розроблені ще в 

роботах видатних англійських економістів А. Сміта та Д. Рікардо. На думку А. 

Сміта, можливості виробництва пов’язані з природними та набутими 

перевагами. Принцип свободи торгівлі дозволяє країні зосередити свої зусилля 

на тих товарах, які вона може виробити з меншими витратами (абсолютні 

переваги) і відмовитися від виробництва товарів, за якими вона таких переваг 

не має. В результаті складається міжнародний поділ праці, який приводить до 

збільшення міжнародної торгівлі. 

Подальший розвиток теорія А. Сміта одержала в роботах Д. Рікардо. В 

своїй теорії відносних порівняльних переваг Д. Рікардо довів можливість і 

вигідність спеціалізації не тільки в умовах абсолютної переваги однієї країни 

перед іншою, але й у тому випадку, коли такі переваги відсутні. Відносна 

порівняльна перевага має місце, якщо країна може здійснювати виробництво 

даного товару з меншими альтернативними витратами, тобто витратами, які 

були б використані на виробництво продукту А і від якого відмовились на 

користь отримання додаткової одиниці продукту Б. Якщо країна прагне 

отримати вигоду від участі в міжнародній торгівлі, їй варто спеціалізуватися 
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на виробництві та експорті тих товарів, за якими вина має менші альтернативні 

витрати, тобто відносні порівняльні переваги. 

Спочатку визначальними факторами міжнародного поділу праці були 

природно-кліматичні фактори: відмінності між країнами в наявності 

природних багатств, кліматичні умови, величина території, кількість 

населення, географічне положення.  

На початку XX ст. основними факторами МПП стали соціально- 

економічні: рівень розвитку продуктивних сил, рівень індустріального 

розвитку тощо.  

З другої половини XX ст. головними факторами формування МПП стали 

такі, що пов’язані з науково-технічним прогресом: рівень розвитку науки і 

техніки, ступінь морального зносу основних фондів, рівень розвитку науково-

дослідних і експериментально-конструкторських розробок, рівень 

технологічної диверсифікації тощо. 

Поняття «міжнародна економічна інтеграція» можна визначити як 

об'єктивний, усвідомлюваний та направлений процес зближення, 

взаємопристосування та зрощення національних господарських систем, який 

має потенціал саморегулювання та розвитку, і в основі якого лежить 

економічний інтерес самостійних господарських суб’єктів та МПП.  

До найважливіших характеристик економічної інтеграції можна 

віднести: 

• міждержавне регулювання економічних процесів; 

• поступове формування єдиного регіонального (замість незалежних 

національних) господарського комплексу із спільною структурою 

відтворення; 

• усунення адміністративних і економічних бар’єрів, які перешкоджають 

вільному рухові у межах утворення товарів, капіталів та робочої сили; 

• зближення внутрішніх економічних умов у державах-членах. 

Виділяють такі основні види інтеграційних об’єднань: 

зона вільної торгівлі – зниження та відміна митних бар’єрів у взаємній 

торгівлі; 

митний союз – вільне переміщення товарів та послуг доповнюється 

встановленням єдиного мита по відношенню до третіх країн (до країн, які не є 

членами об’єднання); 

спільний ринок – ліквідація обмежень між країнами переходить з сфери 

торгівлі у виробничу сферу, усуваються бар’єри щодо переміщення робочої 

сили та капіталу; 

економічний союз – вже досягнуті перелічені заходи доповнюються 

узгодженням соціально-економічної політики країн-учасниць;  

повна інтеграція – узгодження та проведення спільної валютної, 

фіскальної, кредитної, соціальної політики тощо. 

Перераховані види розглядаються також як етапи розвитку 

інтеграційних об’єднань, кожний наступний вид не може бути досягнутий без 

вирішення проблем та завдань попереднього. На практиці в діяльності 

міжнародних економічних угруповань поєднуються особливості та окремі 
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елементи різних етапів розвитку, але рух від простіших до складних 

простежується досить чітко. 

Міжнародна інтеграція забезпечує ряд вигод для взаємодіючих сторін. 

Насамперед – це більш широкий доступ до фінансових, матеріальних і 

трудових ресурсів, до новітніх технологій у масштабах всього регіону; 

можливість виробляти продукцію в розрахунку на більш ємний ринок 

інтеграційного угруповання; сприяння структурній перебудові економіки; 

привілейовані умови для фірм країн-учасниць щодо захисту їх від конкуренції 

з боку фірм третіх країн; можливість спільно вирішувати найбільш гострі 

соціальні проблеми (розвиток відсталих районів, пом’якшення ситуації на 

ринку праці, удосконалення системи охорони здоров’я і соціального 

забезпечення); створення сприятливого зовнішньополітичного середовища. В 

результаті – зміцнюється співробітництво в політичній, військовій, соціальній 

та інших сферах. 

Одночасно існують певні негативні наслідки, пов’язані з приєднанням 

до торгово-економічних союзів.  

Серед них визначаються: можливість відтоку ресурсів на користь більш 

сильних економічному плані членів союзу; погіршення умов торгівлі для 

країн, що не входять у відповідні союзи (зняття торгових бар’єрів у межах 

угруповань одночасно може означати їх відносне підвищення у відношеннях 

до третіх країн); зростання витрат країн- учасниць на утримання спільних 

органів управління, реалізації спільних програм тощо. 

 

3. Міжнародна торгівля та її економічні основи. 

 

Міжнародна торгівля виникла ще в глибоку давнину як одна з перших 

форм міжнародних економічних відносин. Проте світовий ринок сформувався 

як складова світового господарства на основі міжнародного поділу праці у 

період становлення капіталістичний відносин.  

Світовий товарний ринок – це система обміну товарами і послугами 

між країнами. Він виступає у вигляді світового експорту та світового імпорту. 

Світова торгівля є традиційно найбільш розвиненою формою 

міжнародних економічних відносин, на частку торгівлі припадає біля 80% 

їхнього обсягу. Для будь-якої країни значення міжнародної торгівлі важко 

переоцінити. За визначенням Дж. Сакса, «економічний успіх будь-якої країни 

світу ґрунтується на зовнішній торгівлі. Ще жодній країні світу не вдалося 

створити здорову економіку, ізолювавшись від світової економічної системи».  

Структурні зрушення, які проходять в економіках країн світу під 

впливом НТП, спеціалізація і кооперування промислового виробництва 

посилюють взаємодію національних господарств. Це сприяє активізації 

міжнародної торгівлі, яка опосередковує рух міжнародних товаропотоків. 

Вплив зовнішньої торгівлі на розвиток національної економіки 

виявляється у її функціях: 



146 

 

доповнення відсутніх елементів національного виробництва – 

ресурси, якими країна не володіє, чи складна, наукомістка продукція, яку вона 

поки не в змозі виробити тощо; 

трансформаційна – зовнішня торгівля видозмінює структуру ВНП 

пристосовує її не тільки до внутрішніх, але й до міжнародних потреб; 

ефектостворююча – максимізація національного доходу за зменшення 

витрат на його виробництво (вигоди міжнародного поділу праці); 

економія від збільшення масштабів виробництва – особливо важлива 

для малих країн з відносно невеликим внутрішнім ринком, дає можливість 

розгортати масове виробництво; 

підвищення конкурентноздатності національної продукції – за 

допомогою міжнародної конкуренції стимулює національного 

товаровиробника. 

Дослідження міжнародного зовнішньоторговельного обороту 

показують, що на кожні 10% росту світового виробництва припадало 16% 

зростання обсягів світової торгівлі. Коли ж у торгівлі виникають збої, то 

уповільнюється і розвиток світового виробництва. 

Можна виділити фактори, які обумовлюють стабільне і стійке 

зростання зовнішньої торгівлі. До них відносять: 

♦ розвиток міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва в 

умовах інформаційно-технологічного способу виробництва; 

♦ посилення міжнародної інвестиційної діяльності; 

♦ НТР, яка сприяє оновленню основного капіталу і створенню нових 

галузей; 

♦ активну діяльність транснаціональних корпорацій; 

♦ лібералізацію міжнародної торгівлі, перехід багатьох країн до режиму, 

що включає відміну кількісних обмежень імпорту і суттєве зниження мита; 

♦ розвиток процесів економічної інтеграції; 

♦ виділення групи нових індустріальних країн з моделлю економіки, 

орієнтованої на зовнішні ринки. 

Торговельна політика держав характеризується протидією двох 

тенденцій: лібералізацією та протекціонізмом. 

Лібералізація – це полегшення умов зовнішньої торгівлі, що мас форму 

зменшення величини мита, скорочення використання валютних і кількісних 

обмежень.  

Протекціонізм – захист внутрішнього ринку від зовнішньої 

конкуренції, має форму підвищення мита, введення кількісних та інших 

т(технічних, екологічних) обмежень. 

Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі свідчать, що лібералізація 

стає провідною тенденцією: загальне зниження митних зборів, розвиток 

інтеграційних процесів, посилення конкурентної боротьби на світовому ринку 

посилює відкритість національних економік. Разом з тим поряд із 

лібералізацією діє і протекціонізм. Протекціоністська політика активно 

використовується країнами із відносно слабкою в конкурентному відношенні 

економікою, які здійснюють структурні перетворення.  
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Метою цієї політики є захист вітчизняних виробників, збереження за 

ними певної частки внутрішнього ринку і робочих місць. 

Держави, проводячи протекціоністську політику, використовують 

інструменти, які можна поділити на дві основні групи: тарифні обмеження 

(мита) та нетарифні обмеження (квоти, ліцензії, угоди про «добровільне» 

обмеження експорту, адміністративні формальності, тощо). 

Найбільш розповсюдженим засобом регулювання зовнішньої торгівлі є 

мито.  

Мито – це податок, який отримується державою під час перетинання 

товаром митного кордону країни. За використання мита переслідуються цілі, 

пов’язані з одержанням додаткових доходів у держбюджет, регулюванням 

зовнішньоторговельних потоків, захистом національних виробників. 

Реалізація цілей визначає ставки мита. Ставка може бути: 

преференційною (привілейованою – використовуються в зонах вільної 

торгівлі або митних союзах і можуть дорівнювати нулю);  

договірною (мінімальною за величиною – застосовуються за режиму 

найбільшого сприяння в торгівлі);  

генеральною (максимальна ставка, яка використовується для всіх інших 

країн). 

Тарифи, що визначають розмір державних грошових зборів з товарів, 

цінностей і майна (мито) при перетині кордонів країни. 

1. Адвалерне мито – фіксований процент з ціни товару. 

2. Особливе мито – тверда ставка за встановлену одиницю товару (вага, 

обсяг тощо). 

3. Складне мито – одночасне вилучення адвалерного і особливого мита. 

Нетарифні бар’єри почали поширюватись після другої світової війни, 

як реакція на зниження рівня мита. Вони активно використовуються для 

захисту внутрішнього ринку не тільки менш розвиненими країнами, а і 

лідерами економічного розвитку. Їх нараховується більше 50 видів. 

Нетарифні бар’єри: 

1. Кількісні: квотування імпорту-експорту; добровільні обмеження 

експорту; ліцензування. 

2. Приховані: державні закупки, внутрішні податки, держстандарти. 

3. Фінансові: субсидії, кредитування, демпінг. Торгові відносини між 

країнами визначаються також договорами. Існує принцип найбільшого 

сприяння, який обумовлюється в договорі про взаємне надання прав та пільг. 

Ціни товарів на світовому ринку визначаються попитом, пропозицією і 

впливом монополії. Наслідком зовнішньої торгівлі є сальдо торгового балансу, 

яке показує різницю між експортом та імпортом. При позитивному результаті 

торговий баланс має активне сальдо. 

Збільшення експорту дає позитивні ефекти: збільшується зайнятість, 

обсяг виробництва і доходи; уникаються кризи надвиробництва; збільшується 

обсяг закордонної валюти, яку отримує держава. 

На сьогодні, щодо визначення рівнодіючої тенденції у 

зовнішньоторговельній політиці можна говорити про лібералізацію в цілому 
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світової торгівлі, але за використання більш гнучких протекціоністських 

бар’єрів. 

Обсяг міжнародної торгівлі характеризується динамікою показників 

експорту, імпорту товарів та послуг і чистого експорту, їхнім відношенням до 

валового національного продукту. Міжнародна торгівля дає змогу 

переборювати обмеженість національної ресурсної бази; сприяє розвитку 

спеціалізації країни, зростанню продуктивності використання ресурсів, 

збільшенню обсягів виробництва; розширює масштаби виробництва, 

обмежені кривою виробничих можливостей; розширює місткість 

внутрішнього ринку і встановлює зв’язки національного ринку із світовим; 

забезпечує одержання додаткового доходу за рахунок різниці національних та 

інтернаціональних витрат виробництва; сприяє впровадженню у виробництво 

різноманітних прогресивних технологій або комбінації ресурсів. 

Характерною особливістю розвитку світової торгівлі є підвищення 

значення міждержавного регулювання. Таке регулювання розпочалося ще за 

часів «великої депресії» 1929-1933 рр., коли багато країн намагалися продати 

свою продукцію на зовнішніх ринках за навмисно заниженими демпінговими 

цінами, що загрожувало війною цін у міжнародному масштабі і руйнуванням 

всієї світової торгівлі. Зважаючи на цю загрозу уряди багатьох держав були 

змушені укласти угоди, які регулювали умови торгівлі багатьма товарами на 

світовому ринку – пшеницею, цукровою продукцією, м’ясом, каучуком. 

У післявоєнний період міждержавне регулювання зовнішньої торгівлі 

піднялось на новий рівень зі створенням у 1948 р. Генеральної угоди з 

тарифів та торгівлі (ГАТТ) – міжнародної організації, яка функціонувала на 

основі міжурядового багатостороннього договору, в якому були визначені 

принципи і правила міжнародної торгівлі, однакові для всіх країн-учасників. 

Основною формою роботи ГАТТ було проведення багатосторонніх раундів 

переговорів, в ході яких досягалися домовленості про тарифне регулювання 

зовнішньої торгівлі, умови торгівлі окремими видами товарів, про 

антидемпінгові заходи, ліцензування імпорту тощо. 

Основними принципами ГАТТ є недискримінація в торгівлі (взаємне 

надання, з одного боку, режиму найбільшого сприяння по відношенню до 

експортних, імпортних і транзитних операцій, а з іншого боку, національного 

режиму, який зрівнює в правах товари вітчизняного й імпортного виробництва 

щодо податків і зборів); використання переважно тарифних засобів захисту 

національного ринку, прогресивне зниження митних тарифів; надання 

преференційного режиму в торгівлі з країнами, що розвиваються; 

розв’язання торгових суперечок шляхом переговорів. Протягом перших 

десятиліть діяльність ГАТТ була практично повністю зосереджена на 

лібералізації торгівлі шляхом зниження мита. В результаті його рівень 

знизився майже в 10 разів.  

З 1995 р. ГАТТ перетворилася на Світову організацію торгівлі (СОТ), 

членами-засновниками якої стала 81 країна (зараз членів майже 150). 

Угода про створення СОТ вимагає від країни, яка вступає в цю 

організацію, прийняття на себе таких самих зобов’язань, що вже взяті 
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країнами-засновниками (забезпечити відповідність своїх законів і 

нормативних актів усім прийнятим організацією угодам). Країна бере на себе 

зобов’язання щодо полегшення доступу іноземних товарів на свій внутрішній 

ринок у відповідь на надання їй загальних умов діяльності на зовнішніх 

ринках. У ці умови входять: ставки імпортного мита; засоби нетарифного 

регулювання; технічні й санітарні норми; участь у міжнародних економічних 

санкціях. 

Регулювання міжнародної торгівлі здійснюється також в межах 

відповідної компетенції Міжнародною торговельною палатою, ЮНКТАД 

(Конференція ООН по торгівлі та розвитку). Їх головними функціями є 

заохочення міжнародної торгівлі; визначення принципів і політики 

міжнародної торгівлі; ведення переговорів і розробка багатосторонніх 

правових актів у сфері торгівлі; узгодження політики урядів і регіональних 

економічних угруповань у сфері торгівлі.__ 
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