
Економічна наука — це наука 

про ефективне використання обме-

жених ресурсів та управління ни-

ми з метою досягнення максималь-

ного задоволення матеріальних по-

треб. 

Макроекономіка та мік-

роекономіка 
Відтворення економічного життя від-

бувається на суспільному та індивідуа-
льному рівні (підприємство, фірма, до-

машнє господарство), відповідно виок-

ремлюють макро- і мікроекономіку. 

Макроекономіка вивчає функці-
онування економіки в цілому. Об'єкта-
ми її аналізу є національний продукт, 
загальний рівень цін, інфляція, безро-
біття. Вона з'ясовує, скільки має бути 
грошей у каналах обігу країни, чому 
окремі країни перебувають у кризовому 
стані, а інші — динамічно розвивають-
ся. 

Мікроекономіка досліджує поведінку 
окремих суб'єктів економіки, діяльність 
фірм та механізм мотивації праці, аналі-
зує ціни на окремі товари, витрати на 
виготовлення Певного товару.  

Що вивчають економісти? 
Економісти вивчають: чому ціни на 

товари піднімаються та знижуються; 
чому одних товарів на ринку більше, 
ніж існуюча в них потреба, а інших — 
недостатньо; чому одні галузі економі-
ки розвиваються швидкими темпами, а 
інші — деградують; чому кризи в еко-
номіці змінюються її піднесенням; чо-
му існують безробіття та інфляція, 
який між ними взаємозв'язок; динаміку 
змін у цінах та обсягах виробництва. 
Вони намагаються встановити причини 
цих явищ, визначити чинники, що 
впливають на процеси ціноутворення 
та виробничі процеси. На відміну від 
пересічних громадян, які, наприклад, 
лише констатують, що заробітна плата 
шахтарів вища, ніж працівників харчо-
вої промисловості, або заробітна плата 
інженера в Україні менша, ніж інжене-
ра в США, економісти вивчають зако-
ни, які зумовлюють ці економічні яви-
ща. 

Предметом дослідження економістів 
є також розміщення та використання 
ресурсів (корисні копалини, земля, пра-
ця людей та їхні знання, обладнання та 
устаткування). Якби не було обмежен-
ня ресурсів, то не було б потреби в еко-
номічній науці. Адже в такому разі мо-
жна було б задовольнити необмежені 
потреби людей. Бажання людей зво-
дяться до того, щоб якомога повніше та 
якісніше задовольнити всі свої потре-
би, проте вони найтов-хуються на межу 
виробництва, зумовлену у кожний кон-
кретний історичний період кількістю 
наявних ресурсів.  



Економіка 
Економіка – це господарство, сукуп-

ність усіх процесів, викори-стовуваних 

людиною для забезпечення життя й за-
доволення своїх потреб. Людина ство-

рює необхідні собі блага, умови й засобу 
до існування застосовуючи власну пра-

цю. 

Економічна теорія 
Економічна теорія вивчає: 

1. Безмежні потреби. Діяльність лю-

дей підпорядкована задоволенню пот-
реб. А вони є безмежними. І не тільки 

тому, що постійно віднов-люються, а й 
тому, що змінюються за структурою та 
зростають кількісно й якісно. їх потріб-

но вивчати, бо вони підлягають задово-

ленню. 

2. Обмежені економічні ресурси. Для 
створення благ, які задовольняють пот-
реби людей, необхідні ресурси, а ресур-

си обмежені. Економічна наука дослі-
джує, яким чином можна раціонально 

використати ресурси, щоб найповніше 

задовольняти потреби людей. 

3. Економічні (виробничі) відносини. 

У процесі використання ресурсів і ви-
робництва благ для задоволення потреб 

люди вступають у виробничі стосунки 
або економічні відносини. Виробничі 

відносини змінюються разом із продук-
тивними силами і потребами. Вони про-

являються в різних формах володіння 
засобами виро-бництва, виробленою 
продукцією, в стосунках обміну, розпо-

ділу і споживання та в різних сферах 
виробництва: безпосередньо у виробни-

цтві, у фазах розподілу, обміну і спожи-
вання. Виробничі відносини становлять 

економічний базис суспільства. 

4. Економічні закони, які регулюють 
суспільне виробництво. Економічні за-

кови виражають постійні суттєві при-
чинно-наслідкові зв'язки, які необхідно 

враховувати в практичній діяльності 
фірм та в економічній політиці держа-

ви. Розвиток економіки  

являє собою закономірний процес руху, 

де один економічний процес (явище) 
породжує інший, а внутрішнім імпуль-

сом його є об'єктивна необ-хідність. 

Економічна наука не може обійти й 
таких проблем як безробіття, інфляція, 

економічне зростання й ефективність 
виробництва, продуктивність праці, 

державні доходи і видатки, підвищення 
життєвого рівня населення, платіжний 

баланс і міжнародні валютні відносини, 
міграція робочої сили, конкуренція та 

багато інших. 

Дослідження економічної 
науки 

Економічна наука займається дослі-
дженням економічної поведінки людей в 
умовах обмежених ресурсів. Вивчивши 
можливості ресурсного забезпечення 
країни, певного регіону, міста, галузі 
(докладніше про це йтиметься далі), 
економісти пропонують варіанти розмі-
щення виробництв для якнайкращого 
використання ресурсів. 



Економічні потреби — ідеальний 
внутрішній мотив людини, що спону-

кає її до економічної діяльності для за-
безпечення передусім власного добро-

буту та членів своєї сім'ї.  

Альтернативні витрати 
Альтернативні витрати — це єдиний вид 

витрат в економіці, що виміряються не в 

грошах, а в кількості іншого продукту. 
В економіці обмежених ресурсів діє за-

кон зростаючих альтернативних витрат, 
відповідно до якого кількість продукту, 

яким приходиться жертвувати, щоб одер-
жати додаткову одиницю іншого продукту, 

зростає. Іншими словами, чим більше ін-
шого продукту ми хочемо зробити, тим від 
більшої кількості першого продукту варто 

відмовитися. Цей закон пояснюється абсо-
лютною непридатністю ресурсів для вироб-

ництва іншого продукту. Графічно закон 
зростаючих альтернативних витрат відо-
бражається в увігнутості кривої виробни-

чих можливостей. 

Крива виробничих можливостей слу-

жить ілюстрацією наступних ідей: 
Усі комбінації випуску продуктів, розта-

шовані з зовнішньої сторони кривої вироб-

ничих можливостей, неможливі. 
Усі комбінації випуску двох продуктів, 

розташовані на площині, показують недо-
використання ресурсів та неефективний 

варіант виробництва. 
Зростаючі ресурси призводять до зсуву 

кривої вправо, а незайнятість ресурсів 
означає зсув лінії виробничих можливостей 

уліво. 

Висновок 
Ресурси необхідні для виробництва 

благ, тому кількість благ обмежується 

кількістю доступних ресурсів. Ресур-
си є вичерпними, тому для ефективного 
виробництва благ необхідно задуматися 

над проблемою вибору, тобто які і скі-
льки благ зробити з наявних ресурсів. 

Зрозуміло, що з кінцевого числа ресур-
сів можна зробити кінцеве число благ, 

але це число можна збільшити, при ра-
ціональному застосуванні ресурсів. Для 

цього необхідно боротися з сучасним 
нераціональним застосу-ванням ресур-

сів, таких як нафта, деревина, вода. 

Обмеженість благ в більшому ступені 
відбувається на недовговічність їх. Бла-

га втрачають свої властивості і переста-
ють задовольняти суспільні потреби. Їх 

заміна здійснюється у процесі суспіль-
ного відтворення. Для скорочення пот-

реби в благах необхідно розвивати тех-
нології їх виробництва, щоб продовжи-

ти термін їх служби.   



Економічні потреби 
Економічні потреби - це частина суспіль-

них потреб, задоволення яких пов'язане з фу-
нкціонуванням суспільного виробництва, 

включаючи виробничу і невиробничу сферу. 
Економічні потреби надзвичайно різноманіт-

ні. У розвинутих країнах світу вчені налічу-
ють близько 11 тис. потреб, серед яких пере-
важна більшість - економічні. Тому існують 

різні критерії їх класифікації. Задоволення 
економічних потреб відіграє неоднакову роль 

у відтворенні здібностей людини.  

Економічні потреби тісно пов'язані з виро-
бництвом, обміном, розподілом і споживан-
ням. Необхідність задо-волення економічних 

потреб спонукає виробництво створювати не-
обхідні життєві блага. У свою чергу, вироб-

ництво, створюючи нові товари та послуги, 
стимулює розвиток потреб людини. Так, ви-
найдення телевізора, магнітофона тощо знач-

но розширило коло економічних потреб. Та-
кий самий діалектичний характер має взаємо-

дія потреб і обміну, потреб і розподілу. Еко-
номічні потреби задовольняють у процесі 
споживання. Спожитий продукт або послуга 

породжує нові потреби. 

Ефективність викорис-

тання ресурсів 
Ефективність використання ресу-

рсів  характеризує зв'язок між кількіс-
тю ресурсів, витрачених у проце-
сі виробництва, і кіль-кістю товарів і 

послуг, отриманих у результаті викорис-
тання цих ресурсів. Збільшення кілько-

сті товарів і послуг, яку вироб-
ляє національна економіка з даного об-

сягу ресурсів, означає підвищен-
ня ефективності використання ресурсів. 

І навпаки, зменшення обсягу продукції, 
який одержують із даної величини залу-

чених ресурсів, свідчить про зниження 

ефективності використання ресурсів. 

Крива виробничих можливостей 
Економічний вибір — це 

вибір найкращого серед 
альтернативних варіан-
тів, при якому досягаєть-

ся максимізація корисно-
сті в результаті викорис-

тання обмежених ресур-
сів. 
Ілюстрацією рішення 

проблеми ефективності в 
економіці служить крива 

(лінія) виробничих мож-
ливостей — крива, що 
демонструє різні комбі-

нації двох благ, що мо-
жуть бути зроблені в економіці при повному 

використанні ресурсів; кожна точка на даній 
кривій показує максимально можливий обсяг 
виробництва двох продуктів з даної кількості 

ресурсів. 
Для побудови кривої виробничих можливос-

тей необхідно прийняти кілька допущень: 
Економіка функціонує в умовах повної за-

йнятості і повного обсягу виробництва. 

Кількість ресурсів постійна. 
Технологія виробництва залишається постій-

ною. 
Економіка робить два продукти — засоби 

виробництва (Х ) і споживчі товари (У). 

Кількість одного продукту, від якого потріб-
но відмовитися, щоб зробити визначену кіль-

кість іншого продукту, називається альтернати-
вними витратами виробництва цього продукту. 
Під альтернативною витратою економічна нау-

ка розуміє не дійсну витрату ресурсів, а потен-
ційну втрату тих товарів, що могли б бути 

зроблені з тих же ресурсів при іншому викори-
станні, таким чином, це витрати упущених ви-
год (показано на рисунку) 



Виробництво - це діяльність, по-

в'язана з випуском продукції, яка 
включає всі стадії технологічного 

процесу, а також реалізацію проду-
кції  власного  виробництва . 

Земля 
Природні ресурси - це дар приро-

ди для наших виробничих процесів - 

земля, яка використовується для обро-
бітку, для зведення будинків, заводів і 
прокладання доріг; енергетичні ресур-

си для забезпечення пальним машин і 
теплом наших помешкань; неенергети-

чні ресурси, наприклад, мідна і залізна 
руда чи пісок. Навколишнє середовище 

- повітря, яким ми дихаємо, і воду, яку 
п'ємо, - розглядаємо також як природні 

ресурси.  

Капітал 
Капітал утворюють товари тривалого 

використання, вироблені для виробництва 

інших товарів. Сюди відносять верстати, 

дороги, комп'ютери, молотки, вантажівки, 

сталеливарні заводи, автомобілі, машини 

для миття посуду. (Іншими словами, це 

матеріальні та фінансові ресурси в системі 

факторів виробництва). Їх технічний стан 

постійно вдосконалюється і впливає на 
загальну результативність виробничого 

процесу і його ефективну доцільність.   

Підприємливість 
Підприємливість — практична 

кмітливість, здатність активно діяти, 
ініціативність. Це здібності людини до 

отримання прибутку з найменшими ви-

тратами. 
Підприємницькі здібності — особ-

ливий вид людського капіталу, який пе-

редбачає використання ініціативи, вина-
хідливості та ризику в організації виро-

бництва та являє собою діяльність по 
координації та комбінуванні всіх інших 

факторів виробництва з метою створен-
ня благ та послуг. І хоча носієм підпри-

ємницьких здібностей також виступає 
людина, їх не можна прирівняти до пра-

ці. Далеко не кожен з нас має дар підп-
риємця. тому підприємництво вважа-

ють особливим людським ресурсом, що 
об'єднує всі інші ресурси в єдиний про-

цес виробництва товарів або послуг. 



Виробництво 
Виробництво — це процес вико-

ристання праці та обладнання 
(капіталу) разом з природними ресур-

сами і матеріалами для створення необ-
хідних продуктів та надання послуг. 

Виробничі послуги праці, капіталу, зе-
млі та підприємницьких здібностей на-

зиваються факторами виробництва.  

Виробничі ресурси (чинники ви-

робництва) — це все те, що необхідно 
для організації виробництва благ. Для 

того, щоб отримати певні блага необ-
хідно організувати їх виробництво. У 

виробництві будуть задіяні виробничі 

ресурси.  

Фактори виробництва — ресурси 

необхідні для виробництва това-

рів або послуг. Класичними фактора-

ми виробництва є робоча сила (всі ро-

зумові та фізичні здібності лю-

дей), земля (природні багатст-

ва), капітал (наявні, вироблені засо-

би виробництва, а також фінансовий 

капітал). Четвертим фактором вважа-

ється підприємництво, яке об'єднує 

попередні три фактори. 

У вченнях класиків по-різному 

ставилися акценти на окремі фактори 

виробництва. Наприклад, в пра-

цях фізіократів та Франсуа Кене як за-

сновника цієї школи земля (природа) 

була єдиним продуктивним фактором 

виробництва. Отже, землевласники 

були єдиним продуктивним класом су-

спільства.  

Фактори виробництва 
Адам Сміт вважав працю та її поділ 

основним продуктивним фактором ви-

робництва, оскільки забезпечення това-

рами та послугами стало з часом кра-

ще, проте, якість землі та клімат особ-

ливо не змінилися. Такий підхід пояс-

нює також економічний ріст. Теорію 

щодо оцінки вартості продукту на ос-

нові праці розвинули пізніше Давид Рі-

кардо та Карл Макс. Капіталізм вважає 

капітал найважливішим фактором ви-

робництва. 

Робоча сила - це здатність людини до 

праці, або сукупність її фізичних і розумових 

здібностей та професійних навичок, що вико-

ристовуються в процесі створення матеріаль-

них і духовних благ. Праця ж виступає як до-

цільна діяльність людини, спрямована на змі-

ну предметів і сил природи з метою задово-

лення своїх потреб. До речового фактору на-

лежать усі засоби виробництва, тобто сукуп-

ність предметів та засобів праці, які викорис-

товуються в суспільному виробництві для 

створення матеріальних благ.  



Крім споживачів, у процесі обміну 
на ринку беруть участь виробники 
(або продавці) блага, які є пред'яв-

никами пропозиції.  

Крива пропозиції 

Крива пропозиції ілюструє дію зако-

ну пропозиції, тобто чим вища ціна то-

вару за однакових інших умов, тим бі-

льше його може бути вироблено і за-

пропоновано до продажу на ринку. Рух 

кривої від точки А до точки Б означає 

зниження товарного обміну на ринках 

під впливом зниження цін на ці това-

ри. Точка А на кривій пропозиції ПП 

відповідає більш високому рівню ціни 

Ц, який склався на ринку, і обсягу про-

дажу товарів Т. Зниженню ціни до рів-

ня Ц2, відповідає скорочення обсягу 

продажу товарів Т2 (точка Б). Пропози-

ція товарів має вигляд кривої з нахи-

лом, що відображує залежність між 

двома змінними — ціною товару та йо-

го кількістю, або обсягом продажу на 

ринку. 

Ринкова рівновага 

В економіці ринкова рівнова-

га досягається, коли кількість, 

що люди готові купити (попит), 

дорівнює тій кількості, яку лю-

ди готові продати (пропозиція) 

за даної ціни. На ринку обліга-

цій ця рівновага досягається, 

коли величина попиту на облі-

гації дорівнює величині пропо-

зиції облігацій  



Пропозиція - це бажання і 

здатність виробників або 

продавців бла-га продавати пев-

ні кількості блага за певною ці-

ною. Мінімальну ціну блага, 

при якій ще є бажаючі його про-

дати, називають ціною пропози-

ції, а кількість блага, запропоно-

вану до продажу за даною ці-

ною - величиною пропозиції. 

Користуючись цими термінами, 

можна сформулювати закон про-

позиції: між ціною і вели-чиною 

пропозиції завжди існує прямий 

зв'язок, тобто вони разом зростають 

або разом спадають. 

Причини цього закону дикту-

ються, по-перше, елементарним 

здоровим глуздом. Тоді як для спо-

живачів ціна виступає гальмуючим 

фактором, то для продавців ціна ві-

діграє стимулюючу роль. Звичайно, 

за вищою ціною продано благо, тим 

приємнішим для продавця є факт 

продажу. 

З іншого боку, при зростанні ці-

ни виробник може підвищити про-

позицію даного блага шляхом залу-

чення незадіяних раніше малоефе-

ктивних ресурсів. Його втрати через 

використання доро-жчих техноло-

гій, менш кваліфікованої робочої 

сили дорожчих або менш якісних 

природних ресурсів і комплектую-

чих покриватимуться за рахунок 

вищої ціни товару. 

Крім того, на певному етапі вироб-

ники, як правило, стикаються із збі-

льшенням витрат на виробництво 

одиниці продукції. 

Це відбувається тому, що певні ви-

робничі ресурси (виробничі площі, 

будівлі, споруди, машини, облад-

нання) дуже важко збільшити за 

короткий проміжок часу. Нарощую-

чи залучення мобільних ресурсів 

(робоча сила, сировина і матеріали, 

комплектуючі, інструменти), вироб-

ник з часом приходить до того, що 

стаціонарні споруди, обладнання 

виявляються перевантаженими, 

внаслідок чого ефективність вироб-

ництва знижується, а витрати на 

виробництво кожної наступної оди-

ниці продукту зро-стають. Це  зрос-

тання  можна  покрити 

за рахунок збільшення цін. 

Пропозиція та 

чинники, що її 

визначають 

Закони пропозиції 



К ри ва  попи ту  

Тут попит виражений у вигляді кіль-

кох альтернативних можли-востей: по-

даються ті кількості блага, які будуть 

куплені при різних цінах, або ті ціни, 

при яких споживачі готові купити різні 

кількості блага. 

Для того, щоб наведені дані мали не 

тільки теоретико-пізнавальне, але й 

конкретно-прикладне значення, потріб-

но обов'язково, по-перше, відрізняти ін-

дивідуальний попит від ринкового та 

зазначати, якого саме ринку чи спожи-

вача він стосується, і, по-друге, дані про 

попит повинні стосуватися також пев-

ного відрізка часу: дня, тижня, місяця 

тощо. 

Попит — кількість продукту, який 

споживачі готові та спроможні ку-

пити за певну ціну протягом відпо-

відного проміжку часу і в певному 

місці.  

Організація вивчення попиту по-

купців в роздрібному підприємст-

ві  

У вивченні попиту на продо-
вольчі товари основну роль відігра-

ють торговельні організації та під-
приємства, передусім універ-сами, 
гастрономи, спеціалізовані, фірмо-

ві магазини. Ці ланки тор-гівлі ви-
вчають попит на товари без посере-

дньо свого асортименту, вимоги по-
купців до якості товарів та упаку-

вання, розфасування. З цією метою 
у фірмових магазинах можуть вла-

штовуватися столи дегустації но-
вих товарів, прово-дитися вистав-

ки-продажі.  



Дослідження основ-

них характеристик 
ринку починається 
з попиту. Це пов'язано 

з тим, що попит (у 
порівнянні з 

пропозицією) є більш 
мобільним парамет-

ром ринку, внаслідок чого ринко-

вий механізм значно частіше рухається 

під впливом зміни саме попиту. 

Домовимося заздалегідь, що попит і 

пропозиція залежатимуть лише від впли-
ву і динаміки ціни, всі ж інші фактори бу-

дуть змінними лише тоді, коли про це бу-

де спеціально зазначатись. 

Попит - це бажання і здатність поку-

пців купувати певні обсяги тих чи інших 
благ за певних цінах. Базою для виникнен-
ня попиту є потреби споживачів. Проте 

для задоволення цих потреб 
необхідні певні кошти. Тобто попит 
можна визначити як платоспроможну-

потребу споживачів у деяких благах. То-
му вираз „платоспро-можний попит" є су-

то публіцистичним штампом, а з еко-
номічної точки зору даний вираз є тавто-
логією, оскільки категорія „попит" 

передбачає наявність платоспроможності. 
Якщо попит є неплатоспроможним, то це 

не попит, а всього лише бажання.  

Закони попиту 
Максимальну ринкову ціну, за 

якою деякі споживачі ще згідні придба-

ти дане благо, називають ціною попиту. 

Певну кількість блага, відповідну цій 

ціні називають величиною попиту. 

Між ринковою ціною блага і тією йо-

го величиною, на яку є  попит, завжди 

існує певне співвідношення, і воно є 

оберненим. Зворотний взаємо-
зв'язок між ціною та величиною попиту 

(чим більша ціна попиту, тим мен-

ша його величина, і навпаки) назива-

ють законом попиту. 

1. Здоровий глузд і елементарні спо-

стереження повсякденної дійсності підт-

верджують закон попиту. Ціна є своєрі-

дною „стіною ", яка заважає спо-

живачам купувати блага у необмеже-

ній кількості. Зростання цієї „стіни" 

знижує можливість і бажання купувати 

благо. 

Поняття попиту і 
фактори, що його 

визначають 

2. У довільний момент часу кожна наступ-

на одиниця певного блага приносить для спо-

живача менше корисності ніж попередня На-
приклад, під час споживання другої пляшки 

напою „Кока-кола" покупець отримує значно 

менше задоволення від насолоди смаком і в 
гамування спраги, ніж під час споживання 

першої, третя пляшка приносить ще менше 

задоволення (корисності) і т.д. Тобто додатко-
ва або гранична корисність, яку приносить ко-

жна наступна одиниця даного блага, зменшу-

ється. 

Закон спадної граничної корисності, який опи-

сує цю ситуацію, твердить, що всі наступні 

одиниці даного блага приносять все менше 
корисності споживачеві, тобто із збільшенням 

споживання гранична корисність зменшується, 

тому споживачі погодяться на купівлю наступ-
них одиниць даного блага (тобто збільшать 

величину попиту) за умови, що ціна блага зме-

ншуватиметься. 

3. На більш високому рівні закон попиту 
можна пояснити ефектами доходу та заміщен-

ня. Ефект доходу говорить про те, що за ниж-
чою ціною людина може купити більше дано-

го блага,  не зменшуючи при цьому закуп-

ки  інших необхідних благ.  Тобто наслідки від 
зниження ціни можна порівняти з наслідками 

від підвищення рівня доходів. Ефект заміщен-

ня виражається тому, що із зниженням ціни у 
споживачів з'являється стимул придбати деше-

ві товари замість аналогічних, але дорожчих. 

Наприклад, при зниженні цін на яловичину 
багато споживачів захочуть замінити нею час-

тину спожи-
вання   свинини,   купівля   якої  тепер   виг-

лядає   не   такою привабливою. 

Обернено пропорційний зв'язок між ціною і 

величиною попиту відображають, як правило, 

у вигляді таблиці або двомірного графіка.  



Ринкова економіка – капіталістична 
економічна система, заснована на інди-

відуальних формах приватної власності, 
передусім капіталістичної, вільній грі 

ринкових сил (вільній конкуренції, віль-
ному ціноутворенні, стихійному перели-

Сфера товарного обігу і зв’язана з ним 

сукупність товарно-грошових відносин, 

я ка в иник ає  м і ж в иро б никам и 

(продавцями) та споживачами (покупцями) 

в процесі купівлі-продажу товарів. 

• Роль ринку в забезпеченні життєдіяльнос-

ті суспільства 

Ринок забезпечує органічний зв’язок між 

виробництвом і споживанням. На ринку 

виявляються реальні обсяги та структура 

різноманітних потреб, суспільна значу-

щість виробленого продукту і витраченої 

на його виготовлення праці, встановлюєть-

ся співвідношення між попитом і пропону-

ванням, яке формує певний рівень цін на 

товари та послуги. 

• Основні функції ринку 

• Спеціальна: забезпечується рух товарів 

від виробника до споживача. 

• Регулятивно-контрольна: через посеред-

ництво ринку визначається: що, скільки, 
коли, як і для кого виробляти. Внаслідок 

дії закону вартості та закону попиту і про-

понування встановлюються відтворювальні 

пропорції, оптимізується розподіл ресурсів 

між сферами діяльності, забезпечується ко-

нтроль за суспільно-допустимим рівнем 

виробничих витрат. 

• Стимулююча: ініціюється виробництво 

тих товарів, які необхідні споживачам. Че-

рез механізм конкуренції ринок активно 

впливає на розширення асортименту і під-

вищення якості продукції, вилучення з ви-

робництва застарілих її видів. 

Конкуренція  
Конкуренція - одне з найбільш ефек-

тивних засобів стимулювання ділової 

активності, використання досягнень на-
уково-технічного прогресу, зростання 

якості продукції, задоволення мінливих 
запитів споживачів. Монопольне стано-

вище міністерств, загальний дефіцит 
перешкоджають конкуренції навіть при 

наявності підприємств, які виробляють 
однорідну продукцію. Основна власти-

вість економіки ринкового типу - це за-
гальність ринкових відносин, охоплю-

ють всі господарські сфери, галузі і ре-
гіони країни. Економіка стає як би суку-
пністю різноманітних ринків, що розрі-

зняються глибиною прони-кнення рин-
кових відносин в окремі частини госпо-

дарської системи. 



Ринкова економіка 
Ринкова економіка базується на на-

ступних принципах. По-перше, це прин-

цип свободи економічної, підприємниць-
кої діяльності особистості, сім'ї, соціаль-
ної групи, підприємства у всіх сферах 

життя в рамках дотримання законності. 
Цей основоположний принцип має дві 

сторони. Перша полягає в наданні кож-
ному ринкового суб'єкту власницьких і 

підприємницьких прав створення влас-
ної справи. Друга пов'язана з економіч-

ною відпові-дальністю та ризиком підп-

риємництва 

Далі слід виділить принцип государ-

ственного з регулювання ринку та рин-
кових відносин. У якості Істру-ментів 

регулювання ринку виступають держав-
ні програми, фінансово-кредитна, бан-

ківська і податкова системи, трудове за-
конодавство, цінові обмеження, антимо-

нопольні заходи та інші. 

Принципи ринкової еконо-
міки 

Основними принципами ринкової еконо-
міки є:  

1) Вільний вибір видів і форм діяльності 
означає наявність прав у будь-якого гос-
подарюючого суб'єкта (людини, сім'ї, 
групи, колективу підприємства) на вибір 
бажаного, доцільного, вигідного виду 
економічної діяльності і здійснення цієї 
діяльності в будь-якій формі, що допус-
кається державними законами. 

2) Загальність ринку - неминучість про-
никнення ринкових відносин у всі сфери 
суспільного виробництва. 

3) Рівноправність ринкових суб'єктів з 
різними формами власності. У ринковій 
економіці не повинні створюватися 
“особливі” умови спеціального режиму 
сприяння за ознакою форми власності, 
ставлячи у вигідне положення одну з них 
і в невигідне - іншу. 

4) Вільне ціноутворення. При вільному 
ціноутворенні ціна не підлягає зовніш-
нім обмеженням. Вона формується в ре-
зультаті торгу, на основі взаємної угоди 
між продавцем і покупцем, у результаті 
взаємодії попиту і пропозиції. 

5) Саморегулювання господарської діяль
-ності передбачає, що визначальна роль 
в управлінні надається економічним, а 
не адміністративно-розпорядчим мето-
дам. 

6) Принцип договірних відносин озна-

чає обов'язковість їх дотримання всіма 

сторонами операції. 

7) Економічна відповідальність. 

8) Самофінансування - самоза-
безпечення господарюючих суб'єктів 

всіма необхідними ресурсами. 

9) Децентралізація управління і госпо-

дарська самостійність. 

10) Державне регулювання. 

11) Конкуренція. 

12) Механізм соціального захисту. 

Ринкове середовище господарювання 
підприємств та організацій Загальна 

характеристика і функції ринку 

• Політ-економічне поняття ринку 

Сфера проявлення економічних відно-
син між людьми, що виникають у про-

цесі виробництва, розподілу, обміну та 

споживання. 

• Конкретно-економічне поняття ринку 



Права власності в еко-

номіці - це права на контроль 

за використанням ресурсів і 
розподілом витрат та вигод, 

що супроводжують це вико-

ристання.  

Відносини власності 

Об'єкти відносин власності — це 

сукупність матеріальних і немате-
ріальних благ, які можна привласнити 

або відчужити. До них належать засоби 
виробництва галузей національної еко-

номіки, нерухоме майно, природні ресу-
рси, предмети особистого спожи-вання 

та домашнього вжитку, гроші, цінні па-
пери, коштовні метали, робоча сила, су-
путники Землі, наукові винаходи, худо-

жні твори тощо. 
Суб'єкти відносин власності - це 

конкретні носії цих відносин. Ними бу-
вають окремі фізичні та юридичні осо-

би (організації, підприємства, установи, 
об'єднання осіб всіх організаційно-

правових форм), держава в особі її ор-
ганів управління та органів місцевого 

самоврядування, об'єднання держав або 
всі держави світу. Залежності між скла-

довими відносин власності показані 

на рисунку (вгорі). 

Відносини власності виникають між 

суб'єктами господарювання щодо певних 
об'єктів. 

Відносини власності охоплюють всю 

економічну систему і, природно, зумов-
люють відносини щодо виро-бництва, 

розподілу, обміну і споживання матеріа-
льних благ та послуг. Неправомірним є 

ототожнення відносин власності з виро-
бничими відносинами в цілому. Таке 

тлумачення власності не бере до уваги 
тієї обставини, що в системі виробни-
чих відносин кожного суспільства по-

ряд з елементами, що безпосередньо 
харак-теризують привласнення людьми 

певних благ, є елементи, пов'язані з 
привласненням речей опосередковано, 

в кінцевому результаті. Наприклад, та-
кими є значна частина організаційно-

економічних відносин щодо концерн-
трації, спеціалізації, інтеграції, коопе-

рації, конкуренції, взаємо-допомоги, 
обміну виробничим досвідом тощо. У 

таких випадках економічні відносини 
не пов'язані з поточним споживанням 

речей, а залежать від власності, визна-

чаються нею, але самі не є власністю. 



Право власності  
Право власності — це сукупність 

правових норм, що регулюють і закріп-

ляють суспільні відносини, які виника-
ють у зв’язку з присвоєнням матеріаль-
них благ громадянами, юридичними 

особами і державою, які надають назва-
ним суб’єктам рівні права та обов’язки 

по володінню, користу-ванню і розпоря-

дженню майном.  

зміст суб'єктивних повноважень влас-

ника, порядок і форми їх реалізації сто-
совно різних об'єктів; засоби і способи 

правової охорони відносин власності 
тощо. Сукупність зазначених правових 

норм, що регулюють відносини власно-
сті, становить право власності в об'єк-

тивному розумінні. Суб'єктивне право 
власності визна-чається Законом Украї-
ни "Про власність" та Цивільним кодек-

сом як врегульовані законом суспільні 
відносини щодо володіння, користу-

вання і розпорядження майном  

Економічні відносини власності діс-

тають юридичне закріплення у праві 
власності, яке виникає внаслідок право-

вого регулювання зазначених економіч-
них відносин. Правове регулювання ві-

дносин власності є одним з найважливі-
ших напрямів нормотворчої діяльності 

держави. За допомогою права держава 
регулює належність тих чи інших об'єк-
тів власності певному суб'єктові (грома-

дянину, колективу, державі); обсяг і  

07.02.91 та інші законодавчі і норматив-

ні акти. 

Зокрема, Закон України «Про влас-

ність» складається з 8 розділів (57 ста-

тей), а саме: 

Розділ I. Загальні положення. 

Розділ II. Право виключної власно-

сті народу України. 

Розділ III. Право індивідуальної 

власності. 

Розділ IV. Право колективної влас-

ності. 

Розділ V. Право державної власно-

сті. 

Розділ VI. Право інтелектуальної 

власності. 

Розділ VII. Право власності інших 
радянських республік, Союзу РСР, 

інших держав, їх юридичних осіб, 
спільних підприємств та міжнарод-

них організацій. 

Розділ VIII. Захист права власнос-

ті. 

Закон України  

«Про власність» 
Правовою основою закріплення пра-

ва власності в Україні є Конституція 

України, Цивільний кодекс України, За-

кон України «Про власність» від 



Ціна – це грошовий вираз вартості това-

ру, кількість грошей, що сплачується за 
одиницю товару або послуги. Одночасно 

ціна відображає споживчі властивості 
(корисність) товару, купівельну спромож-

ність грошової одиниці, ступінь рідкісно-
сті товару, силу конкуренції, державного 

контролю, економічну поведінку ринко-
вих суб’єктів та інші суб’єктивні момен-

ти.  

З графіка 1 видно, що величина по-

питу та пропозиції співпадають лише в 
одному випадку: коли ціна 1 кг м'яса 

дорівнює 40 грн. За цією ціною вироб-
ники можуть і хочуть продати 150 кг 

м'яса, а покупці хочуть і можуть купи-
ти також 150 кг м'яса. Якщо ж ціна 

становить 25 грн, то на ринку виникає 
ситуація, яку економісти називають де-
фіцитом, бо покупці за цією ціною мо-

жуть купити 280 кг м'яса, а продавці - 
продати лише 60 кг (різниця 220 кг 

м'яса і є дефіцитом). Іншою є ситуація, 
якщо ціна становить 60 грн за 1 кг. по-

купці можуть купити лише 80 кг м'яса, 
тоді як продавці пропонують 250 кг. 

Різниця в 170 кг м'яса буде виступати у 
формі надлишку пропозиції над попи-

том. 

Ціна як економічна катего-

рія завжди посідала особливе місце у 

виробничій діяльності підприємства. 
Очевидним є те, що в ринкових умовах 
в ціні перетинаються економічні інте-

реси виробників і споживачів. 

Ринкове ціноутворення — це про-

цес встановлення цін на товари та пос-

луги, які реалізують на ринку. 

Ціна — грошовий вираз вартості то-

вару. Вона відображає його споживчу 
корисність в конкретних ринкових 

умовах.  

Ринкова ціна забезпечує динамічну 
рівновагу між попитом та пропо-

зицією, між суспільною вартістю това-

ру і її грошовим виразом. 

Встановлення ціни на доцільному 

рівні, а також прогнозування динаміки 
цін світового ринку неможливо без 

врахування основних ціноутворюючих 

факторів.  



Ціна 
Ціна - це кількість грошей, які 

потрібно заплатити за право власності 

на товар. Вона є грошовим вираженням 
вартості, цінності товару. В ринковій 

економіці ціна виступає тією ланкою, 
що пов'язує виробника товару і його 
споживача, тобто сполучає виробниц-

тво і споживання. Від її рівня залежить 
реалізація інтересів як виробників, так і 

споживачів. Висока ціна сприяє 
реалізації інтересів виробника і продав-

ця товару, бо приносить йому високий 
дохід. Водночас, вона негативно 

впливає на інтерес споживача, покупця, 
бо він за придбання товару повинен 

платити більшу частину свого доходу, 
ніж за нижчої ціни. Отже, ціна повинна 

бути на такому рівні, аби забезпечувати 
реалізацію інтересів як продавця, ви-

робника, так і покупця, споживача. То-
му необхідний механізм, який би дозво-
лив встановлювати ціну саме на такому 

рівні. 

Попит та пропозиція 
Аналіз попиту і пропозиції показав, що 

вони тісно пов'язані з ціною. Остання може 
як сприяти збільшенню попиту та пропози-
ції, так і приводити до їх зменшення. Тобто 
між попитом, пропозицією і ціною існує пе-
вна взаємозалежність. 

Попит, пропозиція і ціна — основні еле-

менти будь-якого ринку. Попит — кількість 

продукту, який споживачі готові купити за 

певну ціну протягом відповідного проміжку 

часу і в певному місці. Пропозиція — рі-

шення і спроможність виробника виготови-

ти і запропонувати для продажу на ринку 

певну кількість продукту за кожну конкрет-

ну із можливих цін. 

Попит і пропозиція залежать від багатьох 

факторів, передусім від ціни даного товару. 

Цю залежність виражають закон попиту і 

закон пропозиції. Закон попиту означає, що 

при незмінюваності всіх інших чинників 

зниження ціни зумовлює відповідне зрос-

тання величини попиту, і навпаки. Згідно із 

законом пропозиції, виробники пропонують 

більше товарів за вищими цінами і менше 

— за нижчими. 

Залежність між ціною і кількістю товару, 

що купується споживачем, а пропозиції — 

від ціни графічно зображається відповідно 

кривою індивідуального попиту та кривою 

індивідуальної пропозиції. 

За урівноваження величин попиту і про-

позиції встановлюється ціна ринкової рівно-

ваги, або ринкова ціна. Наближення цін до 

ринкової зумовлено, з одного боку, конку-

ренцією виро-бників, а з іншого — конкуре-

нцією між споживачами.  

Встановлення ціни на 

ринку 
Розглянемо, як встановлюється ціна на 

ринку. Як уже зазначалося, зміна ціни зу-

мовлює зміну як попиту, так і пропозиції. 

При цьому зміна останніх здійснюється в 
протилежних напрямах: при зростанні ці-

ни за інших рівних умов попит зменшуєть-

ся, а пропозиція збільшується, і навпаки. 

Це зумовлює існування на ринку двох ви-

дів цін: продавця і покупця. Ціна продавця 

- це ціна, нижче якої він продавати свій 

товар на ринку не хоче, бо тоді не отримає 

нормального доходу. Ціна покупця - це та 

максимальна величина, яку покупець може 

заплатити за товар. Купівля-продаж товару 

може відбутись лише за умови, що ціна 

покупця і ціна продавця співпадають. Як 

же досягається така ситуація? Розглянемо 

одночасно проаналізовані раніше криву 

попиту і криву пропозиції (див. схему 1). 

Схема 1. 



Підприємництво — самостійне орга-

нізаційно-господарське та управлінське 
новаторство на основі використання різ-

них можливостей для випуску нових або 
старих товарів новими методами, відк-

риття нових джерел фінансування, сиро-
вини, ринків збуту тощо з метою отри-

мання прибутків та реалізації власної 

мети.  

Умови розвитку підприє-

мництва в Україні 
В умовах ринкової трансформації 

економіки України розвиток підпри-
ємництва є основою економічного і со-

ціального розвитку, вирішення соціаль-
них проблем, подолання бідності та за-

безпечення високого рівня життя гро-
мадян. Із моменту набуття Україною 

незалежності відбувалося поступове 
становлення вітчизняного підприємни-
цтва як самостійного соціально-

економічного явища. За останні 23 ро-
ки умови ведення підприємницької дія-

льності в Україні суттєво змінились. 
Вдосконалення законодавчої бази, пос-

тупове входження на світовий ринок, 
стабілізація економіки держави - все це 

впливає на діяльність як українських, 
так і закордонних підприємств, що пра-

цюють в Україні. 

Основними тенденціями розвитку 

підприємництва в Україні є: 

- територіальне розповсюдження під-
приємництва, зростання кількості юри-
дичних осіб та індивідуальних підпри-
ємців; 

- зрощення капіталу вітчизняних і за-
рубіжних підприємців; 

- інтенсивний розвиток комерційного 
підприємництва при незначному розви-
тку виробничого підприємництва; 

- розширення сфери послуг 
(консультативні, юридичні, страхові, 
транспортні, туристичні, готельні, охо-
ронні та ін.) 

Наразі перед вітчизняним підпри-
ємництвом стоять такі важливі завдан-
ня як розширення структури пропози-
цій на внутрішньому ринку товарів та 
послуг, створення ефективного конку-
рентного сере-довища, стимулювання 
інноваційного розвитку, відродження 
підприєм-ницької ініціативи населення, 
створення додаткових робочих місць та 
підвищення гнучкості зайнятості, зміц-
нення регіональних економік. 



Сутність підприємництва 
Поняття "підприємництво" вперше 

впровадив у науковий обіг англійський 
учений Річард Кантільон (1680—1734), 
розглядаючи його як економічну функ-
цію особливого роду, важливою озна-
кою якої є ризик. Ж.-Б. Сей пов'язував 
підприємництво з організацією людей у 
межах господарської діяльності. А. Сміт 
вбачав у підприємцеві власника, а у під-
приємницькій діяльності — реалізацію 
власних інтересів підприємця (особисте 
збагачення), у процесі якої він сприяє 
найефективнішому задоволенню потреб 
суспільства. Д. Рікардо і К. Маркс розг-
лядали підприємця як капіталіста. 

Повніше охарактеризували підприєм-
ництво И. Шумпетер та Ф.-А. Хаєк. Се-
ред основних функцій підприємництва 
Й. Шумпетер виокремлював: 

1) реформування і докорінну перебу-
дову виробництва шляхом здійснення 
нових комбінацій щодо техніки і техно-
логії, створення нових товарів, освоєння 
нових ринків, джерел сировини; 

 

2) поєднання підприємництва як функ-

ції економічної системи з науковими роз-
робками, маркетинговими дослідження-

ми тощо; 

3) залежність реалізації функцій підп-
риємництва від господарсько-

політичного середовища, яке визначає 

його можливості, види, мотивацію та ін. 

Функції підприємництва 
Сутність підприємництва більш глибо-

ко розкривається через його основні фу-

нкції - інноваційну (творчу), ресурсну, 
о р г а н і з а ц і й н у,  с т и м у л ю ю ч у 

(мотиваційну) (показано на рисунку ни-

жче). 

Інноваційна (творча) функція підпри-

ємництва полягає в сприянні генеруван-

ню та реалізації нових комерційних ідей, 

здійсненню техніко-економічних, науко-

вих розробок, проектів, що пов'язані з 

господарським ризиком. 

Ресурсна функція підприємництва пе-

редбачає мобілізацію на добровільних 
засадах матеріальних, фінансових, тру-

дових, інформаційних, інтеле-ктуальних 

та інших ресурсів. 

Організаційна функція підприєм-

ництва полягає в безпосередній органі-
зації виробництва, збуту, реклами тощо, 

зводиться до поєднання ресурсів в опти-
мальних пропорціях здійснення контро-

лю за їх виконанням. 

Стимулююча (мотиваційна) функція 

підприємництва зводиться до форму-

вання стимулюючого (мотива-ційного) 
механізму ефективного використання 

ресурсів з урахуванням досягнень нау-
ки, техніки, управління організації виро-

бництва, а також до максимального за-

доволення потреб споживача. 



Ринкова економіка - економічна 

система, в якій роль основного ре-

гулятора економічних відносин 

відіграє ринок. У цій системі 

розподіл ресурсів і формування 

пропорцій, що  задовольняють 

суспільні потреби, здійснюється за 

допомогою ринкових механізмів.  

Принципи ринкової 
економіки 

Ринкова економіка — економіка, за-

снована, на принципах: 
Підприємництва; різноманіття форм 

власності на засоби виробництва; рин-
кове ціноутворення; договірних відно-

син між господарюючими суб'єктами 
(людьми, підприємствами і т. д.); об-

меженого втручання держави в госпо-
дарську діяльність. присвоєння додат-
кової вартості 

Одним з досягнень ринкової еконо-
міки прийнято називати рівність, рівні 

можливості, хоча насправді можливо-
сті визначає соціальний стан. 

На  д у м к у  р я д у  е ко н о -

містів, “ринок”, під чим прийнято ро-
зуміти засновану на свободу договору, 

ціноутворенні по закону попиту і про-
позиції і зустрічному обороті грошової 

маси (тобто товарно-грошова ринкова 
система) являє собою не більш ніж од-

ну з історично обумовлених і історич-
но минущих форм товаро-обміну і то-
варорозподілу. 

У цей час практично всі економіч-

ні системи є «змішаними» – перебу-

вають між крайностями «чисто ко-

мандної» й «чисто ринкової» сис-

тем. Це означає, що в змішаних еко-

номіках розподіл ресурсів частково 

визначають державні рішення, част-

ково ринкові сили. Реальне співвід-

ношення держави й ринку в різних 

країнах сильно варіюється.   



Ринкова економіка заснована на сис-

темі економічних стимулів і санкцій 

споживача й виробника через грошову 

оцінку суспільної значимості продукту 

праці. Ця система базується на принци-

пі економічної доцільності, тобто на 

прагненні досягти максимального ре-

зультату при мінімальних витратах. До 

цього підштовхують конкуренція, праг-

нення запропонувати товар більше ви-

сокої якості й по більше низькій ціні. 

Тут кореняться потужні стимули до від-

новлення виробництва й ліквідації де-

фіциту, а також прискорення науково-

технічного прогресу.  

Ринкова економіка Адміністративна економіка 

Адміністративна система економіки 

заснована на державній власності на 
фактори виробництва й на рішеннях, 

прийнятих державними органами й на-
в'язують виробниками й споживачам. 

Ця система припускає керівництво еко-
номікою з єдиного центра. Поводження 

працівника управляється за допомогою 
прямих команд. Така система вимагає, 
щоб економічний центр заздалегідь ви-

значив всі суспільні потреби й урахував 
всі наявні ресурси, що практично недо-

сяжно. Отже, адміністративна економі-
ка не здатна забезпечити ефективне ви-

кори-стання ресурсів.  

кратичного апарату (партійного, ра-

дянського, господарського). Така ха-

рактеристика системи відображає 

лише одну зі сторін економічної сис-

теми, зокрема з боку господ-

дарського механізму. Для адміністра-

тивно-командної системи характерне 

централізоване дирек-тивне плану-

вання – підприємства та організації 

діють відповідно до планових за-

вдань, що доводяться їм з єдиного 

центру. Адміністративно-командна 

система суперечить демократичним 

принципам упра-вління економікою, 

перешкоджає розвитку конкуренції 

та підпри-ємництва, призводить до 

панування затратної економіки.  

Адміністративно-командна еконо-

міка – система управління економікою 
країни, в якій вирішальна роль нале-

жить адміністративно-командним мето-
дам і влада зосереджується в руках ви-

щого бюро- 
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