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Вступ 
 

Політична економія як наука досліджує і розкриває економічну 
анатомію суспільства, її категорії, закони функціонування та розвитку. Будучи 
суспільною дисципліною системного типу вона займає центральне місце в 
економічних дисциплінах, оскільки є ядром економічної теорії. 

Навчальна програма написана для вивчення студентами, спеціальності 
5.03051001 – «Товарознавство та комерційна діяльність», політичної економії у 
обсязі 54 годин.  

Глибоке вивчення політичної економії, її законів і категорій 
забезпечується поєднанням аудиторних занять із самостійною роботою 
студентів. Самостійне вивчення предмета, як показує досвід, не тільки 
поглиблює знання студента, воно формує у нього уміння працювати з 
літературою, творчо мислити, користуватися придбаними знаннями. 
Самостійна робота студента при вивченні кожної теми курсу є основним 
методом пізнання законів і категорій політичної економії. 

Матеріал логічно представлено у дев’яти темах: 
1. Політична економія як наука. 
2. Економічні системи: поняття, структура, типи. 
3. Виробнича система, її структура, типи виробничих систем. 
4. Виробнича система: трансформація постійних ресурсів у продукти, 

крива виробничих можливостей. 
5. Конкурентна ринкова система: поняття, принципи, функції, 

ефективність. 
6. Конкурентна ринкова система: ринкова рівновага попиту і пропозиції. 
7. Змішана ринкова система: поняття, структура, типи і тенденції розвитку. 
8. Природа і функції грошей. Грошова система. 
9. Інтеграційні процеси і формування світової економічної системи.  



 
Тема 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ЯК НАУКА 

 
Предмет та об'єкт політичної економії. Предмет політичної економії. Об'єкт політичної 

економії. Функції політичної економії. Методи економічної дослідження. 
Студенти повинні знати: загальну інформацію про виникнення і розвиток політичної 

економії; предмет політичної економії; об’єкт політичної економії; функції політичної 
економії; методи економічних досліджень. 

Студенти повинні вміти: характеризувати етапи становлення та розвитку політичної 
економії; визначати предмет і об’єкт політичної економії, описувати її структуру та основні 
функції; характеризувати що таке економічні категорії і закони, а також методи економічних 
досліджень. 

 
Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ 
 
Поняття економічної системи та її структура. Поняття економічної системи (виробничі 

економічні системи; ринкові економічні системи; цінові економічні системи; грошові 
економічні системи; фінансові економічні системи; фіскальні економічні системи). 
Функціонально-історичні типи економічних систем (конкурентна ринкова система; 
монополістична ринкова систем; адміністративна економічна система; змішана економічна 
система; традиційна економічна система). Перехідні економічні системи (поняття перехідної 
економічної системи; типологізації перехідних економічних систем; особливості 
функціонування перехідної економічної системи України). 

Студенти повинні знати: поняття економічної системи та її структури; 
функціонально-історичні типи економічних систем; перехідні економічні системи. 

Студенти повинні вміти: характеризувати структуру економічної системи; 
пояснювати функціонально-рівневу структуризацію економічних систем; надавати історичну 
типологізацію економічних систем; характеризувати особливості становлення економічної 
системи України. 

 
Тема 3. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА, ТИПИ ВИРОБНИЧИХ 

СИСТЕМ 
 
Поняття і структура виробничої системи. Економічні потреби та економічні блага. 

Економічні ресурси. Типи виробничих систем. 
Студенти повинні знати: поняття і структуру виробничої системи; економічні потреби 

та економічні блага; економічні ресурси; типи виробничих систем. 
Студенти повинні вміти: визначати місце виробничої системи в національній 

економіці; пояснювати чому потреби безмежні; класифікувати економічні блага; пояснювати 
основну економічну проблему – обмеженість або рідкість економічних ресурсів; 
характеризувати типи економічних систем. 

 
Тема 4. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОСТІЙНИХ РЕСУРСІВ 

У ПРОДУКТИ, КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
 
Повна зайнятість і повний обсяг виробництва. Крива виробничих можливостей. Закон 

зростання альтернативної вартості. Неповне використання економічних ресурсів. Економічне 
зростання. Вибір положення на кривій виробничих можливостей як фактор економічного 
зростання. 

Студенти повинні знати: повна зайнятість і повний обсяг виробництва; криву 
виробничих можливостей (КВМ); закон зростання альтернативної вартості. 

Студенти повинні вміти: характеризувати поняття – ефективне використання 
обмежених економічних ресурсів; будувати КВМ; пояснювати що таке альтернативна 
вартість та закон зростання альтернативної вартості. 



 
Тема 5. КОНКУРЕНТНА РИНКОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, 

ФУНКЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ. 
 
Поняття та принципи функціонування конкурентної ринкової системи. Функції 

конкурентної ринкової системи. Економічні функції. Організаційні функції. Схема 
кругообігу ресурсів, продуктів і доходу в конкурентній економічній ринковій системі. 
Ефективність функціонування ринку чистої конкуренції. Ознаки ринку чистої конкуренції. 
Ефективність чистої конкуренції. 

Студенти повинні знати: поняття та принципи функціонування конкурентної 
ринкової системи; функції конкурентної ринкової системи; схему кругообігу ресурсів, 
продуктів і доходу в конкурентній економічній ринковій системі; ефективність 
функціонування ринку чистої конкуренції; ознаки ринку чистої конкуренції. 

Студенти повинні вміти: описувати модель ринку чистої конкуренції та 
характеризувати її; характеризувати поведінку підприємств у короткостроковому періоді в 
конкурентній ринковій системі; характеризувати ринок чистої конкуренції у 
довгостроковому періоді; пояснювати ефективність ринку чистої конкуренції. 

 
Тема 6. КОНКУРЕНТНА РИНКОВА СИСТЕМА: РИНКОВА РІВНОВАГА 

ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. 
 
Попит, фактори формування попиту, закон попиту. Індивідуальний та ринковий попит. 

Нецінові фактори зміни попиту. Пропозиція, фактори формування пропозиції, закон пропо-
зиції. Нецінові фактори зміни пропозиції. Попит і пропозиція: ринкова рівновага. Зміна 
попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і кількість продукції. 

Студенти повинні знати: закон попиту; закон пропозиції; попит і пропозиція: ринкова 
рівновага; зміна попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і кількість продукції. 

Студенти повинні вміти: математично та графічно визначати рівноважну ціну та 
рівноважну кількість; характеризувати вплив зміни попиту і пропозиції на ринкову ціну. 

 
Тема 7. ЗМІШАНА РИНКОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ І 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 
Поняття і типи змішаної ринкової системи (Соціально-економічна основа змішаної 

економічної системи. Ринково-державні змішані економічні системи. Державно-ринкові 
змішані економічні системи. Проблеми формування змішаної економічної системи України). 
Структура змішаної економічної системи (Особливості структури ринково-державних та 
державно-ринкових змішаних економічних систем. Державний і приватний сектори змішаної 
економічної системи. Формування структури змішаної економічної системи України). 
Змішана економічна система і соціально-політична система суспільства (Змішана економічна 
система і капіталізм з елементами соціалізації. Змішана економічна система і соціалізм з 
елементами капіталізації. Еволюція змішаної постсоціалістичної економічної системи 
України. 

Студенти повинні знати:  поняття і типи змішаної ринкової системи; структуру 
змішаної ринкової системи; змішана економічна система і соціально-політична система 
суспільства. 

Студенти повинні вміти: пояснювати поняття змішаної економічної системи і 
особливості її формування в Україні; характеризувати типи змішаної економічної системи; 
описувати структуру змішаної економічної системи; описувати етапи трансформації 
змішаної економічної системи в Україні. 

 



 
Тема 8. ПРИРОДА І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ. ГРОШОВА СИСТЕМА. 
 
Еволюція грошей та функції грошей. Грошові системи та їхні типи. Дещо про природу 

сучасних грошей. Банківське регулювання. Вимір кількості грошей. Монетарна політика. 
Центрального банку та її інструменти.  

Студенти повинні знати: гроші, природа грошей; функції грошей; грошова система, 
типи грошових систем; номінальна та реальна вартість грошей. 

Студенти повинні вміти: пояснювати сучасні гроші, їх особливості; визначати 
проблеми стабільності грошової одиниці; пояснювати роль грошей в міжнародному обміні. 

 
 
Тема 9. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
 
Зовнішньоекономічні зв'язки та їх форми. Сутність інтеграції, її види. Процеси 

інтеграції у Європі. Перспективи реформування економіки  України і її інтеграція у світову 
економічну систему. 

Студенти повинні знати: зовнішньоекономічні зв’язки та їх форми; сутність 
інтеграції, її види; процеси інтеграції у Європі; перспективи реформування економіки 
України і її інтеграція у світову економічну систему. 

Студенти повинні вміти: пояснювати роль міжнародного поділу праці у формуванні 
зовнішньоекономічних зв’язків; характеризувати інтеграція, регіональні інтеграційні 
об’єднання; описувати інтеграційні можливості економіки України. 
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Тематичний план 
спеціальність 5.03051001  «Товарознавство та комерційна діяльність» 

 
 

 

№ 
п/п Теми дисципліни (змістовні модулі) 

Кількість навчальних годин 
Форми 
контро
лю 

Загальний 
обсяг 

З них: 

Занять 
на уроці 

У тому числі Самостійна 
робота 
студента Лекції Семінари Консуль 

тації 
Екзамен 
(залік)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Політична економія як наука 4 2 2  1  2 О

питування, захист рефератів, розв’язок 
задач, тестування 

2 Економічні системи: поняття, структура, типи 8 4 2 2   4 

3 Виробнича система, її структура, типи 
виробничих систем 6 4 2    2 

4 
Виробнича система: трансформація постійних 
ресурсів у продукти, крива виробничих 
можливостей 

6 4 2 2   2 

5 Конкурентна ринкова система: поняття, 
принципи, функції, ефективність. 4 2 2    2 

6 Конкурентна ринкова система: ринкова рівновага 
попиту і пропозиції. 8 4 2 2 1  4 

7 Змішана ринкова система: поняття, структура, 
типи і тенденції розвитку 6 4 4 2   2 

8 Природа і функції грошей. Грошова система. 6 4 2 2   2 

9 Інтеграційні процеси і формування світової 
економічної системи 6 4 2 2   2 

Всього годин: 54 32 20 12 2 (2) 22 



 

№ 
п/п 

Назва розділів тем програми (змістовних 
модулів), зміст заняття 

Вид 
заняття 

Обсяг 
аудиторних 
год. (на тему і 

заняття) 

Форма 
контролю 

Основні вимоги до знань і умінь з 
даної теми програми 

Перелік 
навчально- 
методичної 
літератури 

1 

 Тема 1. Політична економія як 
наука 

Предмет та об'єкт політичної 
економії. Предмет політичної економії. 
Об'єкт політичної економії. Функції 
політичної економії. Методи економічної 
дослідження. 

 
лекція 

 
2 

 Студенти повинні знати: 
загальну інформацію про виникнення 
і розвиток політичної економії; 
предмет політичної економії. 

Студенти повинні вміти: 
характеризувати етапи становлення та 
розвитку політичної економії. 

Матеріали 
лекційних 
занять 

2 

Тема 2. Економічні системи: 
поняття, структура, типи 

Поняття економічної системи та її 
структура. Поняття економічної системи. 
Функціонально-історичні типи 
економічних систем.  

 
лекція 

 
2 

 Студенти повинні знати: 
поняття економічної системи та її 
структури; функціонально-історичні 
типи економічних систем; перехідні 
економічні системи. 

Студенти повинні вміти: 
характеризувати структуру 
економічної системи. 

Матеріали 
лекційних 
занять 

3 

Політична економія як наука. 
Економічні системи: поняття, 
структура, типи. 

Перехідні економічні системи 
(поняття перехідної економічної системи; 
типологізації перехідних економічних 
систем; особливості функціонування 
перехідної економічної системи України). 

 
семінар 

 
2 

Опитування, 
захист 

доповідей. Матеріали 
лекційних 
занять 

4 

Тема 3. Виробнича система, її 
структура, типи виробничих систем 

Поняття і структура виробничої 
системи. Економічні потреби та економічні 
блага. Економічні ресурси. Типи 
виробничих систем. 

 
лекція 

 
2 

 Студенти повинні знати: 
поняття і структуру виробничої 
системи. 

Студенти повинні вміти: 
визначати місце виробничої системи в 
національній економіці; пояснювати 
чому потреби безмежні. 

Матеріали 
лекційних 
занять 



5 

Тема 4. Виробнича система: 
трансформація постійних ресурсів у 
продукти, крива виробничих 
можливостей 

Повна зайнятість і повний обсяг 
виробництва. Крива виробничих 
можливостей. Закон зростання 
альтернативної вартості. Неповне 
використання економічних ресурсів. 
Економічне зростання. Вибір положення на 
кривій виробничих можливостей як фактор 
економічного зростання. 

 
лекція 

 
2 

 Студенти повинні знати: повна 
зайнятість і повний обсяг 
виробництва; криву виробничих 
можливостей (КВМ); закон зростання 
альтернативної вартості. 

Студенти повинні вміти: 
характеризувати поняття – ефективне 
використання обмежених 
економічних ресурсів; будувати КВМ; 
пояснювати що таке альтернативна 
вартість та закон зростання 
альтернативної вартості. 

 

Матеріали 
лекційних 
занять 

6 

Виробнича система: трансформація 
постійних ресурсів у продукти, крива 
виробничих можливостей 

Поняття і структура виробничої 
системи. Економічні потреби та економічні 
блага. Економічні ресурси. Типи 
виробничих систем. Повна зайнятість і 
повний обсяг виробництва. Крива 
виробничих можливостей. Закон зростання 
альтернативної вартості. 

 
семінар 

 
2 

Опитування, 
захист 

доповідей, 
рефератів, 

розв’зок задач Матеріали 
лекційних 
занять 

7 

Тема 5. Конкурентна ринкова 
система: поняття, принципи, функції, 
ефективність. 

Поняття та принципи функціонування 
конкурентної ринкової системи. Функції 
конкурентної ринкової системи. 
Економічні функції. Організаційні функції. 

 
лекція 

 
2 

 Студенти повинні знати: 
поняття та принципи функціонування 
конкурентної ринкової системи; 
функції конкурентної ринкової 
системи. 

Студенти повинні вміти: 
описувати модель ринку чистої 
конкуренції та характеризувати її. 

Матеріали 
лекційних 
занять 



8 

Тема 6. Конкурентна ринкова 
система: ринкова рівновага попиту і 
пропозиції. 

Попит, фактори формування попиту, 
закон попиту. Індивідуальний та ринковий 
попит. Нецінові фактори зміни попиту. 
Пропозиція, фактори формування 
пропозиції, закон пропозиції. Нецінові 
фактори зміни пропозиції. Попит і 
пропозиція: ринкова рівновага.  

 
лекція 

 
2 

 Студенти повинні знати: закон 
попиту; закон пропозиції; попит і 
пропозиція: ринкова рівновага; зміна 
попиту і пропозиції та їх вплив на 
ціну і кількість продукції. 

Студенти повинні вміти: 
математично та графічно визначати 
рівноважну ціну та рівноважну 
кількість; характеризувати вплив 
зміни попиту і пропозиції на ринкову 
ціну. 

 

Матеріали 
лекційних 
занять 

9 

Конкурентна ринкова система: 
поняття, принципи, функції, 
ефективність. Ринкова рівновага попиту 
і пропозиції. 

Схема кругообігу ресурсів, продуктів 
і доходу в конкурентній економічній 
ринковій системі. Ефективність 
функціонування ринку чистої конкуренції. 
Ознаки ринку чистої конкуренції. 
Ефективність чистої конкуренції. Зміна 
попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і 
кількість продукції. 

 
семінар 

 
2 

Опитування, 
захист 

доповідей, 
рефератів, 

розв’зок задач Матеріали 
лекційних 
занять 

10 

Тема 7. Змішана ринкова система: 
поняття, структура, типи і тенденції 
розвитку 

Поняття і типи змішаної ринкової 
системи. Ринково-державні змішані 
економічні системи. Державно-ринкові 
змішані економічні системи. Проблеми 
формування змішаної економічної системи 
України).  

 
лекція 

 
2 

 Студенти повинні знати:  
поняття і типи змішаної ринкової 
системи; структуру змішаної ринкової 
системи; змішана економічна система 
і соціально-політична система 
суспільства. 

Студенти повинні вміти: 
пояснювати поняття змішаної 
економічної системи і особливості її 

Матеріали 
лекційних 
занять 



11 

Тема 7. Змішана ринкова система: 
поняття, структура, типи і тенденції 
розвитку 

Структура змішаної економічної 
системи. Державний і приватний сектори 
змішаної економічної системи. 
Формування структури змішаної 
економічної системи України). 

лекція   формування в Україні; 
характеризувати типи змішаної 
економічної системи; описувати 
структуру змішаної економічної 
системи; описувати етапи 
трансформації змішаної економічної 
системи в Україні. 

 

Матеріали 
лекційних 
занять 

12 

Змішана ринкова система: поняття, 
структура, типи і тенденції розвитку 

Змішана економічна система і 
соціально-політична система суспільства. 

 
семінар 

 
2 

Опитування, 
захист 

доповідей, 
рефератів, 

розв’зок задач 

Матеріали 
лекційних 
занять 

13 

Тема 8. Природа і функції грошей. 
Грошова система. 

Еволюція грошей та функції грошей. 
Грошові системи та їхні типи. Дещо про 
природу сучасних грошей. Банківське 
регулювання.  

 
лекція 

 
2 

 Студенти повинні знати: 
гроші, природа грошей; функції 
грошей; грошова система, типи 
грошових систем; номінальна та 
реальна вартість грошей. 

Студенти повинні вміти: 
пояснювати сучасні гроші, їх 
особливості; визначати проблеми 
стабільності грошової одиниці; 
пояснювати роль грошей в 
міжнародному обміні. 

Матеріали 
лекційних 
занять 

14 

Природа і функції грошей. 
Грошова система. 

Вимір кількості грошей. Монетарна 
політика. Центрального банку та її 
інструменти. 

 
семінар 

 
2 

Опитування, 
захист 

доповідей, 
рефератів, 

розв’зок задач 

Матеріали 
лекційних 
занять 

15 

Тема 9. Інтеграційні процеси і 
формування світової економічної 
системи 

Зовнішньоекономічні зв'язки та їх 
форми. Сутність інтеграції, її види. 
Процеси інтеграції у Європі.  

 
лекція 

 
2 

 Студенти повинні знати: 
зовнішньоекономічні зв’язки та їх 
форми; сутність інтеграції, її види; 
процеси інтеграції у Європі; 
перспективи реформування економіки 
України і її інтеграція у світову 

Матеріали 
лекційних 
занять 



16 

Інтеграційні процеси і формування 
світової економічної системи 

Перспективи реформування 
економіки  України і її інтеграція у 
світову економічну систему. 

 
семінар 

 
2 

Опитування, 
захист 

доповідей, 
рефератів, 

розв’зок задач

економічну систему. 
Студенти повинні вміти: 

пояснювати роль міжнародного 
поділу праці у формуванні 
зовнішньоекономічних зв’язків; 
характеризувати інтеграція, 
регіональні інтеграційні об’єднання; 
описувати інтеграційні можливості 
економіки України. 

Матеріали 
лекційних 
занять 
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Тема 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ЯК НАУКА 
 

План  
 

1.1. Предмет та об'єкт політичної економії. 
1.1.1. Предмет політичної економії. 
1.1.2. Об'єкт політичної економії. 

1.2. Функції політичної економії. 
1.3. Методи економічної дослідження. 

 
1.1. Предмет та об'єкт політичної економії  
 
1.1.1. Предмет політичної економії 
Світ, що нас оточує, вивчається багатьма науками, в тому числі політичною економією. 

Перед усіма науками стоять такі завдання: правильно пізнавати світ, виявляти його 
закономірності, досліджувати закони, давати людям знання для їх практичної діяльності. 

Людям властиві як біологічно, так і соціально зумовлені потреби. Ми прагнемо 
отримати їжу, одяг, різні товари і послуги, які асоціюються з більш високим рівнем життя. 
Люди також наділені певними здібностями, і навкруги нас знаходиться багато матеріальних 
благ, які даються природою або виготовлені людиною. Тому потрібно використовувати 
наявні природні і матеріальні ресурси: робочу силу, управлінські здібності, інструменти, 
машини, землю, мінеральні багатства для виробництва товарів і послуг, які задовольняють 
наші матеріальні потреби. Така діяльність, що здійснюється в рамках організаційного 
механізму, пов'язана з поняттям економічної системи. 

Однак обмеженість ресурсів не дає можливості досягнути ідеального вирішення 
задоволення потреб. Незаперечним фактом є те, що сукупність усіх наших матеріальних 
потреб перевищує продуктивні можливості всіх ресурсів, які є в наявності. Тому 
абсолютний матеріальний достаток не може здійснитися. 

Всі сьогоднішні проблеми: інфляція, безробіття, військові видатки, бюджетні дефіцити, 
бідність, забруднення навколишнього середовища та ін., своїм корінням сягають в проблеми 
ефективності використання відносно рідкісних ресурсів. 

У кожний певний момент індивіди та інститути, що складають суспільство, мають 
велику кількість незадоволених матеріальних потреб. Деякі з цих потреб, - їжа, одяг, житло, - 
є спільними з біологічними потребами людини. Але інші виникають під впливом звичаїв, які 
склалися в суспільстві, - це специфічні види їжі, одягу, житла, що людина прагне придбати. 
Вони часто визначаються загальним соціальним і культурним середовищем нашого 
перебування. З часом потреби змінюються і примножуються, в результаті виникнення нових 
виробів і під впливом широкої реклами та енергійного стимулювання збуту. Кінцевою метою 
всієї економічної діяльності є прагнення задовольнити ці різноманітні матеріальні потреби. 

 Політична економія — це суспільна наука, що досліджує проблему такого 
використання чи переміщення рідкісних ресурсів (засобів виробництва), при якому 
досягається найбільше, максимальне задоволення безмежних потреб суспільства (мета 
виробництва). Політична економія вивчає шляхи «найкращого використання того, чим 
ми володіємо». 

Оскільки наші потреби практично безмежні, а наші ресурси обмежені відносно, то ми 
не можемо задовольнити всі матеріальні потреби суспільства. Єдине, що ми можемо, це 
прагнути досягати найбільшого задоволення всіх матеріальних потреб суспільства. 

Суспільство прагне використати свої рідкісні ресурси ефективно, тобто воно бажає 
отримати максимальну кількість корисних товарів і послуг, що виготовляються із обмежених 
ресурсів. Щоб цього досягти, суспільство повинно забезпечити і повну зайнятість, і повний 
обсяг виробництва. 

Під повною зайнятістю слід розуміти використання всіх придбаних для цього ресурсів. 
Робітники не повинні вимушено знаходитися без роботи; економіка повинна забезпечувати 
заняття для всіх, хто хоче і здатний трудитися. Не повинні також простоювати орні землі чи 



устаткування. Підкреслимо, що використовуватися повинні тільки придатні для цього 
ресурси. Кожному суспільству властиві відомі звичаї і практика щодо того, які ресурси є 
придатними для використання. 

Повний обсяг виробництва означає, що ресурси потрібно розподілити  ефективно, 
тобто, що ресурси слід використовувати так, щоб вони  вносили як найцінніший вклад у 
загальний обсяг продукції. Повний обсяг виробництва передбачає також використання 
найкращих технологій. 

Техніка і технологія суттєво прогресують протягом уже довгого періоду. В результаті 
розвитку технічного прогресу створюються нові і більш якісні товари, а також 
вдосконалюється спосіб виробництва цих товарів. Як такий, технічний прогрес змінює 
попередню характеристику проблеми економії. Підвищуючи ефективність виробництва, 
технічний прогрес дає можливість суспільству виробляти більше товарів із тієї ж кількості 
ресурсів. 

Існує проблема маневрування рідкісними ресурсами у виробництві товарів і послуг, з 
метою насичення матеріальних потреб суспільства. 

Щоб таке маневрування було ефективним, життєво важливим є забезпечення повної 
зайнятості ресурсів і відповідно повний обсяг виробництва. У кожний певний момент 
економіки повної зайнятості ресурсів і повного обсягу виробництва змушена жертвувати 
випуском одних товарів і послуг, щоб досягти збільшення виробництва інших. У зв'язку з 
тим, що ресурси не мають однакової продуктивності у всіх можливих процесах їх 
використання, переведення ресурсів із однієї сфери їх використання в іншу зумовлюють 
виникнення закону зростаючих витрат. 

Оскільки політична економія пов’язана з дослідженням функціонування 
економічної системи, то її предметом є дослідження виробничих відносин, що 
виникають між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання 
матеріальних благ та послуг у світі обмежених ресурсів. Виробничі відносини 
формуються під впливом відносин власності і знаходяться в основі функціонування 
економічної системи. 

Політична економія вивчає механізм дії економічних законів, що керують 
розвитком цієї системи. 

В цілому проблеми політичної економії вивчаються не з індивідуальної, а з суспільної 
точки зору. Виробництво, розподіл, обмін, споживання товарів і послуг розглядаються в ній з 
позиції суспільства в цілому. 

1.1.2. Об'єкт політичної економії 
Прийнято вважати, що об'єктом вивчення і дослідження політичної економії є 

відповідна сфера суспільства, а саме економіка (практика господарювання). Будь-яка 
національна економіка є структурно організована і в структурі суспільства виступає як 
відносно самостійна економічна система. 

Під економічною системою розуміють певну сукупність механізмів  чи інститутів 
функціонування і розвитку національної економіки. 

Економічні системи як об'єкт політичної економії характеризуються такими 
особливостями: історичний характер, у зв'язку з цим економічна наука виступає як історична 
наука; практичний характер, тому економічна наука виступає як практична наука; 
суспільний характер, а політична економія виступає як суспільна наука; об'єктивний 
характер, оскільки його існування не залежить від індивідуальної волі і свідомості людини. 

Економічні системи мають певну внутрішню структуру і в економічній теорії їх 
прийнято структуризувати з позицій: 

 фаз руху виготовленого продукту і благ; 
 функціонування рівнів економіки; 
 характеру регулювання економіки. 
З позицій фаз руху виготовленої продукції і благ у будь-якій економічній системі 

виділяють: 
1. Виробничу систему, під якою розуміють певні процеси трансформації ресурсів у 

продукти; 



2. Ринкову систему або систему обміну, в якій здійснюється обмін, виготовлення благ і 
послуг між суб'єктами економіки; 

3. Систему споживання матеріальних благ і послуг (див. рис. 1.3.)  

 
З позиції рівнів функціонування в складі будь-якої економічної системи виділяють: 
 

 мікроекономічну систему, тобто сукупність фірм, підприємств, галузей. 
 макроекономічну систему, тобто національну економіку в цілому. 
 метамакроекономічну систему, тобто світову або глобальну економіку. 

 
З позиції характеру регулювання в будь-яких національних економіках виділяють: 
 

 адміністративні економічні системи, в яких регулювання здійснюється через 
відповідні державні органи; 

 ринкові економічні системи, в яких структура і пропорції економіки визначаються 
через ринок шляхом балансування попиту і пропозиції; 

 змішані економічні системи, в яких регулювання економіки здійснюється як через 
ринок, так і через органи держави; 

 традиційні або архаїчні економічні системи, в яких регулювання економіки базується 
на певних національних традиціях (див. рис. 1.4.). 
З позиції внутрішньої структури власне ринку (сфери обміну) в складі будь-яких еко-

номічних систем виділяють: 
 власне ринкові економічні системи, як певну сукупність зв'язків між: продавцями і 
покупцями (споживачами і виробниками); 

 цінову економічну систему; 
 фінансову економічну систему; 
 грошову економічну систему. 

Типологізація економічних систем у 
економічній теорії також здійснюється з 
різних позицій: характеру технічної основи 
виготовлених благ і послуг; характеру 
власності на основні ресурси; характеру 
суспільної організації економіки. 

З позиції характеру технічної основи 
виділяють такі типи економічних систем: 

 доіндустріальні економічні системи, в 
яких виготовлення благ здійснюється за допомогою ручної праці деякого 
використання інструментів; 

 індустріальні економічні системи, в яких виробництво здійснюється за допомогою 
машини і системи машин; 

 постіндустріальні економічні системи, в яких виробництво базується на 
використанні автоматизованих систем. 
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З позиції характеру власності виділяють такі типи економічних систем: 
 докапіталістичні економічні системи, в яких панівною є общинна або феодальна 
власність на землю, а наймана праця майже не використовується; 

 капіталістичні економічні системи, які базуються на приватній власності на 
ресурси з використанням найму робочої сили; 

 посткапіталістичні економічні системи, для яких характерним є панування 
колективної приватної власності (партнерської, акціонерної, корпоративної); 

 соціалістичні економічні системи, які базуються на суспільній (державній) 
власності. 

 постсоціалістичні економічні, системи, які бувають двох видів, ринково-державні 
(найрозвиненіші країни Заходу); державно ринкові усі постсоціалістичні країни (див. 
рис. 1.5). 

Економічна система як об'єкт вивчається не тільки економічною теорією, але й іншими 
економічними науками. 

 
1.2. Функції політичної економії 
 
Перед кожною наукою стоїть завдання розкрити сутність тих явищ і процесів, які вона 

вивчає. Будь-яке економічне явище чи процес має зовнішні, поверхневі та глибинні 
внутрішні зв'язки. 

Політична економія, з’ясовуючи ці зв’язки, досліджуючи дію економічпих законів, 
розробляє рекомендації щодо формування економічної політики, яку повинна проводити 
держава, маючи за мету підвищення ефективності суспільного виробництва і 
забезпечення більш високого рівня життя людей. 

Роль політичної економії в розвитку суспільства і економіки, а також людського 
пізнання відображається через її функції (див. рис. 
1.6.). 

Суть гносеологічної (пізнавальної) функції 
політичної економії полягає в тому, щоб пояснити 
економічні явища через виявлення механізму дії 
економічних законів, показати зв'язки між цими 
явищами, сформулювати принципи вирішення  
основних економічних проблем (безробіття, 
інфляція, бюджетний дефіцит та ін.). Знання 
політичної економії допомагає зрозуміти, як 
розвивається суспільство, допомагає описати, 
пояснити і спрогнозувати економічну поведінку. 
Політична економія допомагає індивідам 
впоратися зі своїми проблемами і поглиблює 
розуміння вирішальних проблем країни в цілому. 

Знання економічних законів сприяють раціональній поведінці людини у сфері споживання, 
доцільному використанню індивідуальних заощаджень. Економічні знання дають змогу 
людині орієнтуватися у сфері бізнесу, робити правильний економічний вибір. 
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Теоретична функція випливає уже зі самої назви науки, про яку йдеться. Політична 
економія в процесі аналізу використовує систему фактів, що стосуються економічної 
реальності. При цьому зберігаються ті факти, які характеризують конкретні економічні 
проблеми або окремий сектор економіки, також використовуються факти, що дають 
можливість перевірити гіпотези. В результаті економічного аналізу формуються 
узагальнення, які називають «принципами», «теоріями», «моделями», «законами». Вони 
вносять порядок і зміст у набір фактів, пов'язують їх воєдино, виявляють правильні 
взаємозв'язки між ними. Тим самим політична економія доводить, що економічний розвиток 
здійснюється у відповідності з дією економічних законів, що суспільство в цілому 
розвивається на основі системи законів, які взаємодіють між собою. 

Політична економія виконує також практичну функцію, економічні знання мають 
практичне значення, вони служать практичним цілям змін у суспільстві, підвищенню 
ефективності суспільного виробництва. Розуміння законів функціонування економічної 
системи допомагає керівникові краще визначити свою господарсько-фінансову політику, і 
приймати правильні рішення. Кожний індивід, володіючи економічними знаннями, впевнено 
почуває себе в різних економічних ситуаціях. Політична економія, формулюючи принципи і 
теорії на основі аналізу фактів, за допомогою фактів уже із практики господарювання 
знаходить чи не знаходить їм підтвердження. Факти, тобто реальна поведінка індивідів у 
виробництві, розподілі, обміні і споживанні товарів та послуг, з часом змінюються. Тому 
постійно необхідно звіряти виявлені принципи і теорії з економічним середовищем, що 
змінилося. Це важливо робити з тієї причини, що економічні принципи використовуються як 
прогнозтичні знаряддя, вони є основою для економічної політики, спрямованої на подолання 
труднощів та контроль за небажаними результатами. Завдяки економічній політиці 
розробляються рекомендації щодо оптимального поєднання ринкових важелів регулювання 
економіки з державним регулюванням. 

Ідеологічна функція полягає в тому, що політична економія сприяє формуванню 
наукової економічної свідомості чи економічного світогляду людей. Ця функція 
розкривається перш за все через розкриття і узагальнення реальної дійсності, розробку 
сучасного економічного і політичного мислення. Політична економія теоретично пояснює 
суть процесів, що відбуваються в економічній системі; критично аналізує проблеми, що 
виникають в економіці; робить висновки щодо правильного вирішення практичних завдань. 
Сучасне економічне мислення дає можливість індивіду правильно зрозуміти і пояснити 
економічні явища, які існують в господарській діяльності, зробити при цьому ефективний 
вибір. 

Політична економія виконує методологічну функцію (методологія - це система 
методів, прийомів, інструментів пізнання). Вона, як загальна політична економія виступає 
методологією дослідження у спеціальних чи прикладних економічних науках. 

 
1.3. Методи економічного дослідження 
 
Сучасна методологія пізнання економічних процесів формувалася впродовж кількох 

останніх століть і в її розвитку прийнято виділяти три етапи, кожному з яких відповідає 
певний тип методології пізнання. 

Метафізична методологія пізнання - це таксі методологія, яка була сформована в 
рамках класичної фізики і класично)' механіки, а пізніше була поширена на всі інші сфери 
пізнання. 

Метафізична методологія базувалася на трьох фундаментальних принципах:  
сумативності;  статичності;  історичності. 

 
 Діалектична - це така методологія пізнання, яка сформувалась в рамках 

біологічної науки, а потім була поширена на всі інші сфери пізнання. 
Ця методологія спирається на такі фундаментальні принципи: 

 емерджентності, коли ціле розглядається як величина більша, ніж проста 
арифметична сума його складових; 



 історичності, який вимагає досліджуване вивчати в його історичному розвитку; 
 системності, який вимагає досліджуване вивчати в системах його існування, а не як 

саме по собі. 
 Сучасна методологія дослідження сформувалась внаслідок певної трансформації 

метафізичної методології в діалектичну методологію з подальшим її розвитком. 
В сучасній методології дослідження є два рівні наукового аналізу:  емпіричний 

аналіз і  теоретичний аналіз. 
Емпіричний аналіз - це такий науковий 

аналіз, який базується на основі узагальнення 
емпіричних фактів. Теоретичний аналіз - це 
аналіз, який здійснюється на основі емпіричного 
аналізу і полягає у виявленні глибинних 
принципів функціонування і розвитку певних 
економічних систем. 

В емпіричній методології використовуються 
в основному метафізичні прийоми пізнання, а в 
теоретичному - діалектичні прийоми. 

Прийнято виділяти в складі сучасної 
методології такі методи чи прийоми: 

 рух пізнання від абстрактного (неповного) до 
конкретного (повного, завершеного); 

 метод єдності історичного і логічного в пізнанні - його суть полягає в тому, що логіка і 
послідовність дослідження будь-чого в основних рисах повинна відображати логіку і 
послідовність історичного розвитку досліджуваного; 

 метод єдності індукції і дедукції в пізнанні. Індукція - це перехід від конкретного до 
загального. Дедукція - це перехід від загального до конкретного (прямо протилежний 
процес); 

 метод єдності аналітичних і синтетичних 
підходів у пізнанні. Аналіз - це умовне розділення 
цілого на частини з подальшим дослідженням 
кожної з частин. Синтез - це зворотній процес, 
тобто формування цілісної уяви про досліджуваний 
об'єкт; 

 метод використання агрегативних підходів до 
пізнання, за яких певні економічні об'єкти 
розглядаються як окремі економічні одиниці без їх 
внутрішньої структуризації. 

Вказані методи відносяться до якісних 
підходів вивчення. Крім якісних, є ще кількісні, до 
яких відносяться: 

 економетричні методи - це такі методи, які 
базуються на побудові математичних функцій (алгебраїчного, диференціального, 
інтегрального типу) з їх подальшим економічним аналізом; 

 економіко-математичні методи, що полягають у побудові економіко-математичних 
моделей. Економіко-математична модель - це складна математична функція; 

 економіко-статистичні методи, що полягають у побудові так званих кореляційних 
функцій, які виступають як найпростіша математична функція; 

 графічні методи, що полягають у побудові геометричних графіків залежності міме 
економічними параметрами. Кількісні методи аналізу, перераховані вище, дають можливість 
здійснювати так зване теоретичне (умовне, непряме) експериментування; 

 метод єдності позитивних і нормативних підходів. 
Позитивні - це такі методи, які базуються на узагальненні емпіричних факторів, а 

нормативні методи пізнання - це такі методи, які базуються на судженнях людей, традиціях, 
морально-етичних нормах. 
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Результати економічного аналізу 
відображаються за допомогою відповідних 
інструментів, а саме: економічних понять; 
економічних категорій; економічних V моделей; 
економічних принципів; економічних законів. Під 
економічним поняттям прийнято розуміти 
теоретичні образи у вигляді визначень (дефініцій) 
певних економічних форм чи процесів або їх 
сторін. Економічні категорії - це теоретичні 
образи більш складних економічних процесів, або 
їх сторін, що розкривають економічні закони. 
Економічні моделі - це теоретичні образи з 
кількісної сторони певної сукупності економічних 
понять і економічних категорій. Економічні 
принципи - це теоретичні образи основних зв'язків у функціонуванні певних економічних 
процесів, представлених у вигляді економічних ідей. Економічні закони - це система 
причинно-наслідкових зв'язків у певних економічних процесах, які мають не випадковий, а 
закономірний характер. 

 
Висновки 

 
1. Політична економія, як і кожна наука, має свій предмет. Це суспільна наука, вона 

досліджує виробничі відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і 
споживання матеріальних благ та послуг у світі обмежених ресурсів. Політична економія 
вивчає економічні закони, що діють в економічній системі, допомагає їх пізнати і 
використати ці знання в практичній діяльності людей. 

2. Об'єктом дослідження в політичній економії є економічна система, яка функціонує на 
основі певних виробничих відносин. В цій якості економічні системи мають свої 
особливості, слід розглядати їх історичний, практичний і суспільний характер. їм властива 
певна внутрішня структура. Прийнято структуризувати економічні системи з позицій: фаз 
руху виготовленого продукту; функціонування рівнів економіки; характеру регулювання 
економіки, характеру власності на ресурси. 

3. Політична економія виконує ряд функцій, через які відображається її роль в розвитку 
суспільства і в розвитку людського пізнання. З'ясовуючи внутрішні зв'язки економічних 
явищ, досліджуючи дію економічних законів, політична економія розробляє рекомендації 
щодо формування економічної політики, яку повинна проводити держава з метою 
підвищення ефективності суспільного виробництва і забезпечення більш високого рівня 
життя людей. 

4. Кожна наука використовує певні методи дослідження. Політичній економії на 
даному етапі властива сучасна методологія пізнання економічних процесів, для якої є 
характерним два рівні наукового аналізу: емпіричний, теоретичний. Результати економічного 
аналізу відображаються за допомогою таких інструментів: економічних категорій, 
економічних моделей, економічних принципів, економічних законів. 
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Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ 

 
План  

 
2.1. Поняття економічної системи та її структура 
2.1.1. Поняття економічної системи; 
2.1.2. Виробничі економічні системи; 
2.1.3. Ринкові економічні системи; 
2.1.4. Цінові економічні системи; 
2.1.5. Грошові економічні системи; 
2.1.6. Фінансові економічні системи; 
2.1.7. Фіскальні економічні системи. 
2.2. Функціонально-історичні типи економічних систем. 
2.2.1. Конкурентна ринкова система; 
2.2.2. Монополістична ринкова систем; 
2.2.3. Адміністративна економічна система; 
2.2.4. Змішана економічна система; 
2.2.5. Традиційна економічна система. 
2.3. Перехідні економічні системи. 
2.3.1. Поняття перехідної економічної системи; 
2.3.2. Типологізація перехідних економічних систем; 
2.3.3. Особливості функціонування перехідної економічної системи України. 
 
 

2.1. Поняття економічної системи та її структура 
2.1.1. Поняття економічної системи 
Економіку можна інтерпретувати як сферу людської життєдіяльності, де реалізуються 

виробничі відносини з приводу привласнення, виробництва, обміну, розподілу, споживання 
та регулювання. В такому виді її можна ототожнити з виробничими і техніко-економічними 
відносинами та сукупністю форм і методів регулювання їх взаємодії і розглядати як певну 
організовану сукупність. Сукупність певних елементів або підсистем і зв'язків між ними, 
якій притаманні такі ознаки цілісності як організованість, наявність інтегративних 
властивостей і функцій, саморегуляція, загальна (кінцева) мета, є, власне, системою. Таким 
чином, національну економіку слід розглядати як багато профільну систему, яка має 
складну функціональну структуру (див. рис. 2.1.). 

Економічна система - це сукупність всіх видів економічної діяльності людей 
(механізмів, інститутів функціонування, регулювання національної економіки) у процесі 
виробництва, обміну, розподілу і споживання товарів і послуг, а також у процесі 
регулювання такої діяльності. 

Функціональна структура економічних систем передбачає виділення в їх структурі 
таких функціональних елементів, як виробничої (в т.ч. соціально-економічної, виробничо-
технологічної, власне економічної системи виробництва), ринкової, цінової, фінансової, 
грошової підсистем, підсистеми формування і розподілу доходів, підсистем споживання і 
регулювання, (див. рис. 2.1.). 
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 Функціональна типологізація економічних систем повинна розглядатися і з позицій 
рівневого аспекту, тобто на мікро та макрорівнях. Національна мікроекономічна система 
нами визначається як певна сукупність механізмів та інститутів функціонування і розвитку 
окремих, первинних ланок господарського комплексу: підприємств, фірм, корпорацій, 
концернів тощо. У вузькій інтерпретації національну мікроекономічну систему ототожнюємо 
з національною виробничою системою, до складу якої входять:  ринок продуктів,  
ринок ресурсів,  ринок грошей і валют. Залежно від характеру конкуренції, ми виділяємо 
чотири найбільш типові моделі національної мікроекономічної системи:  чисту 
конкурентну,  чисту монополістичну,  конкурентно-монополістичну та  
олігополістичну. Залежно від ступеня державного впливу на процес розподілу і 
перерозподілу ресурсів, виділяємо: 

 чисті конкурентні національні мікроекономічні системи, в яких роль держави є 
незначною, а в теоретичному аналізі - повністю відсутньою; 

 змішані економічні системи, де спостерігається значний вплив держави; 
 адміністративні, у яких розподіл ресурсів здійснюється виключно або майже цілковито 

державними методами; 
 традиційні, для яких властивим є використання найрізноманітніших методів регуляції і 

розподілу ресурсів, включаючи і такі, що базуються на національних традиціях та архаїчних 
звичаях. 

Історичний аналіз національних мікроекономічних систем дає змогу виділити такі 
типи, як доринкові, ринкові і постринкові, що різняться між собою, в основному, рівнем 
розвитку ринку та ринкових структур. 

Національна макроекономічна система - це певна сукупність механізмів та 
інститутів функціонування і розвитку національної економіки в цілому. У вузькому 
розумінні національна макроекономічна система нами ототожнюється з національною 
макроекономічною ринковою системою. При умові широкої інтерпретації національної 
макроекономічної системи в її складі можна виділити такі підсистеми, які, взяті окремо, 
можна назвати так: 

1) національна макровиробнича система, якою вважаємо національне макро 
виробництво в цілому; 

2) національна макроринкова система; 
3) національна макроцінова система; 
4) національна макрогрошова система; 
5) національна макрофінансова система; 
6) національна система макроекономічного споживання і розподілу грошових 

доходів; 
7) національна система макроекономічного регулювання. 
 Визначальною підсистемою внутрішньої структури національної економічної системи 

виступає система власності на ресурси, за кожним з котрих стоїть відповідний власник, 
отримуючи за реалізацію свого ресурсу дохід у певній грошовій формі. 

Залежно від рівня усуспільнення власності, існують такі її типи: 
 чиста приватна (власником є одна особа або його родина); 
 корпоративна (власником майна є певна група осіб, ця власність формується на 

акційній основі, їй відповідає форма доходу прибуток корпорацій, що містить в собі 
індивідуальний, персоніфікований дохід, дивіденди); 

 суспільна чи державна власність (див. рис. 2.2.). 
Виходячи із співвідношення вказаних форм власності, прийнято виділяти історичні 

типи соціально-економічних систем. На першому місці стоїть докапіталістичний тип, якому 
властиві чисті приватні форми власності та просте товарне виробництво. Основними 
економічними ресурсами були земля і земельний власник як виробник. Капіталістичний 
тип характеризується партнерськими чи корпоративними формами приватної власності на 
матеріальні та капітальні ресурси, де панує промисловий капітал та класичне товарне 
виробництво. Посткапіталістичний тип сформувався внаслідок таких процесів, як: 

 усуспільнення форм приватної власності, зокрема, корпоративної, акціонерної; 



збільшення ролі і ваги суспільної та державної форм власності; 
 становлення та зростання фінансової, корпоративної та інтелектуальної форм капіталу; 

переростання товарного і ринкового виробництва у посттоварне і постринкове. 
 

Феномену так званої соціалістичної соціально-економічної системи притаманна 
державна чи псевдосуспільна форма власності на ресурси. Постсоціалістичні перехідні 
соціально-економічні системи поступово доповнюються приватною власністю, хоча у 
багатьох із них ще тривалий час домінуватиме державна форма власності на капітальні та 
матеріальні ресурси виробництва. 

2.1.2. Виробничі економічні системи 
Складниками і рушіями кожного процесу виробництва виступають певні виробничі 

одиниці, що представлені наявністю конгломерату людей та речей, взаємопоєднаних 
координаційним центром, і які підлягають органу, що приймає рішення. Ці виробничі 
одиниці, відповідно комбінуючи фактори виробництва, сприяють процесу задоволення 
потреб. Суть існування і функціонування виробничих одиниць полягає в процесі 
виробництва благ і послуг як основи виробничої економічної системи. (Детальніший розгляд 
виробничої економічної системи дається в наступній темі.) 
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Рис. 2.2 Соціально-економічні системи: структура і типологія 



2.1.3. Ринкові економічні системи 
Під ринковою економічною системою ми розуміємо сукупність механізмів та 

інститутів за допомогою яких здійснюється обіг ресурсів, продуктів, капіталів, грошей у 
суспільній економіці. 

Основними моментами аналізу ринкової економічної системи виступають: історичні 
етапи розвитку ринкової економічної системи, типи ринку, функціональні рівні ринку, 
основні моделі ринку. Функціонування ринку відбувається на мікроекономічному, 
макроекономічному, метамакроекономічному та мета мікроекономічному рівнях. Ринкові 
ціни і ринковий попит, а також ринкові ціни і ринкова пропозиція виступають основними 
факторами взаємоформування одне одного. Виходячи з цього принципу, можемо визначити 
перелік функцій, що їх здійснює ринкова економічна система. Оскільки ринок визначає 
скільки, чого і в яких пропорціях виготовляти, то звідси випливає програмна функція 
економічної системи. Цінове регулювання і контроль економічної діяльності забезпечує 
його контрольна функція. Ринок найефективнішим чином розподіляє ресурси між 
товаровиробниками - у цьому полягає його розподільча функція. Сукупність вищевказаних 
функцій становить комплекс глобальних функцій (метафункції) ринку. Існують ще, так 
звані, власне функції ринку. Сюди входять: врівноважувальна, яка здійснює збалансування 
попиту і пропозиції та визначає рівень ринкової ціни рівноваги. Розподіл ринком ресурсів 
між сферами національної економіки і визначення напрямку розвитку галузевої структури 
економіки забезпечується спрямувальною функцією ринкової економічної системи. І, 
нарешті, стимулювання науково-технічного прогресу і вдосконалення технології і продуктів 
здійснюється функцією стимуляційною. Реалізація цих функцій практично й забезпечує 
сутність та динаміку виробництва і споживання благ і послуг. Якщо говорити про історичний 
процес еволюції сучасної ринкової економічної системи, то слід зазначити певні етапи 
формування і розвитку різнобічних аспектів ринку. 

У дотоварний період ринкові відносини мали локальний і недорозвинений характер. 
Для обміну призначалися надлишки після власного споживання в межах домогосподарства. 
Наступним етапом був товарний період розвитку національних економічних систем у якому 
здійснився процес формування ринкових структур. Завершальною історичною віхою стало 
утвердження постринкового періоду, в якому система зв'язків між продавцями і покупцями 
налагоджується не стихійно, а свідомо, через посередництво корпоративних і державних 
органів, наукових установ тощо. Способом класифікації ринкових економічних систем є 
також рівень розвитку ринкової конкуренції. Залежно від ступеня її трансформації з 
недосконалої в досконалу, доцільно сформулювати чотири типових моделі ринку: 

1) чистий конкурентний ринок; 
2) чистий монополістичний ринок; 
3) конкурентний монополістичний ринок; 
4) олігополістичний ринок. 
Окрім вищезгаданих моделей ринку, виходячи з рівня функціонування національної 

ринкової системи, існують певні типи ринку. Ринок, на якому реалізується певна продукція 
всією сукупністю продавців, називається мікроекономічним, а ринок, на якому реалізується 
певна продукція певним продавцем - індивідуальним. Макроекономічний ринок, у свою 
чергу, відтворює систему зв'язків між сукупними продавцями і сукупними покупцями. 
Глобальний, світовий, метамакроекономічний ринок - це середовище, де суб'єктами купівлі-
продажу виступають національні виробники і споживачі. 

Класифікація об'єктів купівлі-продажу матиме такий вигляд: 
 ринок продуктів, на якому реалізуються продукти і послуги; 
 ринок ресурсів, де основним об'єктом купівлі-продажу є ресурси (земля, матеріали, 

капітал, праця, підприємницькі здібності); 
 ринок грошей, на якому здійснюється купівля-продаж національних грошей, фінансових 

активів, іноземної валюти. У складі ринку грошей виділяють: 
а) ринок власне грошей, де здійснюється купівля-продаж національних грошей на 

умовах позики за певну плату, так званий позичковий процент; 



б) ринок фінансів (цінних паперів, фінансових активів, фінансового капіталу), де 
об'єктом купівлі-продажу виступають цінні папери: акції, облігації тощо; 

в) ринок валют, на якому здійснюється обмін національних валют за певним курсом, 
що виступає їх ціною (див.рис.2.3.) 

 
2.1.4. Цінові економічні системи 
Цінова економічна система представлена: 

 як видова різноманітність механізмів формування цін; 
 як основний вимірювальний економічний інструмент; 
 як основна форма функціонування національних мікро  та макроекономічних систем. 

Структурними компонентами цінових економічних систем виступають основні, куди 
відносяться ринкові та позаринкові цінові економічні системи, та допоміжні, які 
представлені адміністративними та змішаними ціновими системами. У ринкових цінових 
економічних системах рівень ринкової ціни визначається через відповідне співвідношення 
попиту і пропозиції, і саме ціна є основним фактором формування попиту і пропозиції. 
Сферою розповсюдження позаринкових цінових економічних систем є суспільний і 
квазісуспільний сектори національної економіки. Адміністративні цінові економічні системи 
мають здатність розширювати сферу своєї дії на всю економіку, включаючи і ринковий 
сектор. Для змішаних цінових економічних систем притаманним є доповнення ринкового 
ціноутворення позаринковим. 

2.1.5. Грошові економічні системи 
Грошові або монетарні економічні системи - це конгломерат органів, установ, 

інституцій формування, руху і використання грошей і грошових потоків. Будь-яка власна 
національна монетарна система складається з двох секторів: державного та комерційного. 
Державний сектор охоплює: національний банк, державне казначейство та державний 
монетарний двір. Комерційний сектор охоплює: комерційні та ощадні банки, пенсійні та 

Ринок продуктів 

Ринок ресурсів 

Ринок грошей 

Дотоварний  

Товарний  

Посттоварний  

Конкурентний монополістичний 

Чистий монопольний ринок

Олігополістичний ринок

Чистий конкурентний ринок

Окремий ринок 

Мікроекономічний ринок

Мегомакроекономічний ринок

Макроекономічний ринок

Мегомакроекономічний ринок

Основні моделі ринку 

Рівні функціонування ринкуТипи ринку 

Історичні етапи розвитку ринкової 
економічної системи 

РИНКОВА 
ЕКОНОМІЧНА 

Рис. 2.3 Ринкова економічна система: етапи розвитку, моделі, функціональні рівні і 



інвестиційні фонди, фонди профспілок, кредитні спілки і асоціації, страхові і трастові 
компанії. 

 2.1.6. Фінансові економічні системи 

Фінансові економічні системи - це сукупність механізмів, інститутів, установ по 
формуванню, руху і використанню грошових фондів суб'єктів економіки: держави, 
корпорацій, домогосподарств. 
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Рис. 2.4 Структура національної фінансової економічної системи 



Основу фінансової економічної системи складають грошові фонди, тобто певні суми 
грошей чи інших цінних паперів, які мають відповідні лінії формування та чітко визначені 
напрями використання. Розрізняють чисті та валові фінанси.  

Чисті - це грошові фонди, що формуються лише з допомогою цінних паперів (через 
їх обіг), які є основним об'єктом купівлі-продажу на ринку цінних паперів (фінансовому 
ринку). 

Валові фінанси - це чисті фінанси вкупі з грошовими вкладами у грошово-
кредитних установах і готівка, яка є у наявності і не депонується в банківській системі. 

Фінансова економічна система пронизує всю національну економічну систему, 
починаючи від домогосподарств і закінчуючи державою. До складу національної фінансової 
системи входять фінанси домогосподарств, підприємств та держави (див.рис.2.4.). 

2.1.7. Фіскальні економічні системи 
Фіскальні економічні системи - це сукупність механізмів стягування державою 

податків у населення і приватного бізнесу, а також іноземних агентів національної 
економіки.  

За характером формування і стягування податки поділяються на три типи: 
 прямі, якими оподатковується грошовий дохід; 
 непрямі, до яких відносять ПДВ, податок з продажу, з обороту, валовий податок з 

обороту, акцизний податок і т.д.; 
 умовно-прямі податки, які стягуються з власників майна, капіталу, нерухомості. 
Механізм оподаткування здійснюється через так звану ставку податку. Виділяють два 

типи ставки податку: гранична, що визначається як співвідношення приросту податку до 
приросту грошового доходу, та середня, яка визначається як співвідношення загальних 
величин податку до загальної величини грошового доходу. Залежно від характеру і типу 
граничних і середніх ставок подоходного податку, національні фіскальні системи 
поділяються на три типи:  пропорційні,  регресивні та  прогресивні. У пропорційних 
національних фіскальних системах питома вага податку в загальному грошовому доході є 
більш-менш стабільною і не зростає із зростанням доходу. У регресивних фіскальних 
системах середня ставка податку має тенденцію до зниження із зростанням грошового 
доходу, а в прогресивних - середній податок зростає із зростанням грошового доходу. 

Отже, ми розглянули поняття економічної системи та її структуру. В широкому 
розумінні економічна система - це форма організації національного господарства, що 
включає спосіб нагромадження багатств. Кожна економічна система - це 
функціональна єдність підсистем виробництва, ринку, цін, грошей, кредиту, фінансів, 
споживання, опосередкованих системою регулювання. Вказані підсистеми 
функціонують як окремі цілісні системи у сукупності створюючи структуру 
національної економічної системи. Тому ми виділяємо виробничі економічні системи, 
ринкові, цінові, грошові, фінансові, фіскальні економічні системи.  

Детальний аналіз кожної з вказаних економічних систем буде здійснюватися нами 
окремо у наступних темах. 

 
2.2. Функціонально-історичні типи економічних систем 
 
Особливості організації господарського життя різних суспільств у просторі і часі 

зумовлюють функціонально-історичну типологізацію економічних систем. 
Організація національної економічної системи залежить від таких ознак: 
 від наявності відносин власності; 
 від співвідношення ступенів розвитку підсистем економічної системи і, в 

першу чергу, соціально-економічної і виробничо-технологічної; 
 від співвідношення рівнів розвитку між окремими елементами підсистем 

економічної системи; 
 від спрямованості економічної системи (гуманістична, демократична, 

антигуманна, антинародна); 
 від спільної мети (для України — це досягнення економічної незалежності, 



для розвинених країн - виробництво прибутку). 
Виходячи з цих ознак, виділяють такі функціональні типи економічних систем: 
 ринкова (чиста класична) економічна система; 
 монополістична економічна система; 
 адміністративна економічна система; 
 змішана (ринково-державна) економічна система, в тому числі перехідна; 
 традиційна економічна система (див.рис.2.5). 

Ці функціональні моделі різняться, передусім, за формою власності на ресурси 
(матеріальні і капітальні) та за способом управління і координації економічної діяльності. 

2.2.1. Конкурентна ринкова система 
Конкурентна ринкова економічна система (чиста) характеризується такими 

ознаками:  приватна власність на ресурси;  самостійність учасників економічного 
процесу;  конкуренція суб'єктів господарювання;  цінова координація економічної 
діяльності і управління, а саме: формування економічних пропорцій відбувається під 
впливом динаміки цін та утворення конкуренції відбувається під впливом попиту і 
пропозиції;  держава обмежується захистом приватної власності та забезпеченням 
належної правової структури, що сприяє свободі підприємництва;  функціонує велика 
кількість виробників однорідної продукції, які не в змозі впливати на рішення один 
одного;  немає обмежень в інформації про попит, пропозицію, ціни, якість;  
відбувається вільне ціноутворення, відсутні штучні бар'єри для товарного руху і руху 
капіталу. 

2.2.2. Монополістична ринкова економічна система 
Монополістична ринкова економічна система характеризується такими ознаками: 
 невеликою кількістю виробників даного товару; 
 його диференціацією (відмінностями торгової марки, якості, технічної 
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Рис. 2.5 Функціональні типи національних економічних систем і 
притаманні їм інститути власності та механізми регуляції 



характеристики); 
 дефіцитом необхідної інформації; 
 утрудненим доступом до ресурсів; 
 погодженням дій учасників ринкових відносин. 
2.2.3. Адміністративна економічна система 
Адміністративна економічна система функціонує на таких засадах:  
 діяльність господарських суб'єктів регулюється централізовано державою; 
 макроекономічні пропорції формуються на базі директивних планів; 
 встановлюються адміністративним шляхом.  
В адміністративних економічних системах втручання держави в економічні процеси 

пряме і детальне, обумовлене тотальною державною власністю на матеріальні і капітальні 
ресурси. Усі вагомі рішення щодо обсягів ресурсів, їх вкладення (використання, структури і 
розподілу продукції, організації виробництва приймаються плановими органами. 
Підприємства, будучи власністю держави, здійснюють виробництво на основі державних 
директив. Пропорції між виробництвом засобів виробництва і предметами споживання 
встановлюються централізовано, як і розподіл останніх. 

2.2.4. Змішана економічна система 
Змішана економічна система (ринково-державна) є проміжною між чистою ринковою 

економічною системою і командною економічною системою. Уряд тут відіграє активну роль: 
 сприяє стабілізації і зростанню економіки; 
 забезпечує економіку деякими товарами і послугами, які виробляються в 

недостатньому обсязі, або й зовсім не постачаються ринковою системою; 
 модифікує розподіл доходів і ресурсів тощо. 
Крім цього, в змішаних економічних системах функціонують штучні економічні 

організації у вигляді великих корпорацій (монополій) та профспілок. Тобто, змішана 
економічна система є регульованою ринковою економічною системою, де ринок, як форма 
організації суспільного виробництва, контролюється і регулюється державою за допомогою 
адміністративних економічних заходів, через які держава забезпечує ефективність, 
справедливість і стабільність. Перехідні економічні системи є різновидом змішаної, в 
період трансформації економічної системи з одного в інший функціональний чи 
функціонально-історичний тип. 

2.2.5. Традиційна економічна система 
Традиційні економічні системи характерні для слаборозвинених країн (наприклад: 

Афганістан, Нікарагуа, Іран, Заїр та ін.). Це засновані на звичаях економічні системи. Тут 
техніка виробництва, обмін, розподіл доходів ґрунтується на давніх звичаях; спадковість і 
касти диктують економічні ролі індивідам, що зумовлює чітко виражений соціально-
економічний застій; технічний прогрес і впровадження інновацій різко обмежені так як вони 
суперечать традиціям і загрожують стабільності суспільного ладу. 

 
2.3. Перехідні економічні системи 
 
2.3.1. Поняття перехідної економічної системи 
Невідповідність між економічним устроєм держави та існуючими потребами розвитку 

суспільства спричинює явище, яке традиційно прийнято кваліфікувати як економічна криза, 
визначальною рисою якої є економічна деградація - процес руйнування національної 
економічної системи, що відзначається різким зниженням промислової, комерційної, інте-
лектуальної, інвестиційної та інших видів економічної діяльності, глибоким спадом обсягів 
національного виробництва, посиленням інфляційних процесів, високим рівнем безробіття. 
Єдино можливим шляхом подолання економічної кризи є перехід до іншої, якісно 
ефективнішої форми економічної системи. Період цього перехідного стану характеризується 
становленням та функціонуванням особливого типу економічних систем, відомого в 
економічній літературі під визначенням перехідні економічні системи 

Перехідна економічна система - це така національна економічна система, яка 
перебуває на перехідному етапі від одного свого якісного стану до іншого. 



За своїм характером ці економічні системи слід трактувати як змішані, оскільки вони у 
своїй внутрішній структурі ще зберігають значний вміст механізмів та інституцій старої 
економічної системи, але поступово набирають рис та ознак тієї нової системи, до повної 
трансформації у яку просувається дана перехідна економічна система. Перехідними на 
сьогодні можна вважати економіки країн СНД та Східної Європи, включаючи, звісно, і 
Україну. 

2.3.2. Типологізація перехідних економічних систем 
Перехідним економічним системам притаманні певні визначальні особливості, зокрема: 
 нестійкість існуючої системи в поступовому її переході до іншої системи 

спричинена нестійкістю самих змін; 
 альтернативний характер розвитку, що передбачає декілька шляхів до кінцевого 

результату; 
 поява і функціонування перехідних економічних форм, що поєднують у собі 

елементи старої і нової економічних систем, вказуючи напрям переходу.  
За своїми масштабами перехідні економічні системи поділяються на локальні та 

глобальні. Перші характеризують перехідний стан у певному регіоні або окремій країні, а 
другі пов'язані зі змінами у межах цивілізації чи, навіть усього світового господарства. Щодо 
характеру перехідних економічних систем, то вони можуть бути природно-еволюційними 
або реформаторсько-еволюційними. За теоретичними прогнозами, кінцевою метою 
функціонування і розвитку перехідної економічної системи в Україні є становлення 
ринкової економічної системи, більш ефективної завдяки прогресивним формам і 
механізмам регульованого ринку, що склався, утвердився і успішно функціонує у західній 
економіці. Але це не означає, що в українську економіку штучним шляхом слід 
запроваджувати якийсь тип ринкової економіки. Ринкова економічна система повинна 
органічно вирости із реформованої української економіки, яка, випробувавши передові 
економічні досягнення на власному національному ґрунті, має використати ті з них, які 
оптимально ефективні і близькі національній специфіці господарювання та раціональні за 
своєю формою і змістом. 

Типологізація перехідних економічних систем залежить від напряму трансформації. На 
сучасному етапі виділяємо такі типи перехідних економічних систем: Постсоціалістичні, 
Посткапіталістичні, постадміністративні, постіндустріальні, постринкові, посттоварні та 
постматеріальні. 

2.3.3. Особливості функціонування перехідної економічної системи України 
Перехід від високо монополізованої планової економіки конкурентного типу в Україні 

значною мірою був ускладнений через успадковані від колишнього СРСР структуру і 
спеціалізацію української економіки, а також внаслідок істотних прорахунків економічного і 
політичного характеру. Внаслідок спеціалізації економіки, сформованої впродовж багатьох 
десятиріч на основі розподілу праці в СРСР, Україна виробляла в середньому лише біля 20 % 
кінцевого продукту. У промисловому секторі їй було відведено роль виробника 
напівфабрикатів із низьким вмістом додаткової вартості. У зв'язку з розробкою енергетичних 
ресурсів Сибіру, енергомісткі українські металургійні та машинобудівні підприємства були 
переорієнтовані на споживання нафти і газу з Росії, опинившись у цілковитій залежності від 
російських енергоносіїв. Рішення про перехід до взаємних розрахунків за енергоносії за 
світовими цінами, прийняте країнами колишнього СРСР, негативно відбилось на українській 
економіці. Рекордно високий рівень інфляції в Україні у 1993 р. значною мірою спричинений 
саме цим стрімким підвищенням цін. Негативною складовою структури виробництва була 
орієнтованість економіки України на потреби військово-промислового комплексу. 

Реальне економічне реформування в Україні розпочалося з кінця 1994р., і сьогодні 
зауважуються позитивні тенденції економічного розвитку. Структурні реформи 
передбачають формування багатоукладної економіки й конкурентного середовища, 
здійснення великомасштабної приватизації, розвиток фондового ринку, корпоратизацію 
великих підприємств, впровадження механізмів банкрутства, антимонопольне регулювання, 
цінову лібералізацію, стимулювання виробництва експортної та імпортозамінної продукції, 
інвестиційне забезпечення структурних змін в економіці за пріоритетними напрямами. 



Процес приватизації в Україні і в організаційному, і у фінансовому відношеннях спирався на 
широку підтримку міжнародних економічних організацій. В Україні формується двосекторна 
модель економіки у складі державного і приватного секторів. Держава задекларувала 
лібералізовані засади економічної політики щодо приватного сектора, конституційне 
закріплення свободи підприємництва, недопущення привілейованості державних 
підприємств відносно приватних, стимулювання пріоритетних напрямів підприємницької 
діяльності засобами фіскальної політики, сприяння залученню відповідних інвестицій. Для 
прискорення структурної перебудови економіки й піднесення центру ваги з базових на 
переробні галузі важливе значення має залучення в українську економіку зарубіжних інве-
стицій. Пріоритетними галузями для зарубіжних фірм є металообробка і машинобудування, 
харчова, легка, медична і мікробіологічна промисловості, транспорт, авіа й суднобудування, 
зв'язок. Головною метою державної зовнішньоекономічної політики є створення умов для 
формування довгострокових конкурентних переваг українських товаровиробників з метою 
забезпечення їхнього функціонування на економічній арені світу як конкурентоспроможних 
учасників галузевих і міжгалузевих банків. Важливим завданням розбудови державності та 
економіки України є її інтеграція до світового економічного простору. 

 
Висновки 

 
1. Під економічною системою розуміють спосіб організації господарювання, або 

сукупність механізмів та інститутів становлення та регулювання практики господарювання. 
2. Кожна національна економічна система має свою внутрішню функціональну 

структуру як організовану єдність підсистем: виробничої, ринкової, цінової, грошової, 
фінансової, фіскального регулювання, розподілу та споживання. 

3. За способом організації господарювання виділяють такі історичні типи економічних 
систем: адміністративні, конкурентні, монополістичні, змішані, традиційні, перехідні тощо. 

4. Перехідною вважають таку економічну систему, яка перебуває у стадії трансформації 
з одного якісного стану в інший. Має місце реорганізація кооперативів діяльності та 
інститутів власності, розподілу та регулювання ресурсів, продуктів та доходу. 

5. Національну економічну систему України можна визначити як перехідну, 
постсоціалістичну, індустріальну, постадміністративну, квазіринкову. 



 
Тема 3. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА,  

ТИПИ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 
 

План  
 

2.3.4. Поняття і структура виробничої системи. 
2.3.5. Економічні потреби та економічні блага. 
2.3.6. Економічні ресурси. 
2.3.7. Типи виробничих систем. 
 
3.1. Поняття і структура виробничої системи 
 
У цій темі зупинимося на найбільш важливій підсистемі економічної системи, в якій 

сконцентровані особливості функціонування національної економіки, тобто на виробничій 
системі (ВС). ВС визначається як сукупність певних механізмів, способів і методів 
трансформації економічних ресурсів в економічні блага. Основою ВС є процес 
виробництва (див. рис. 3.1.). 

Основними елементами виробничого процесу є продукт, що виробляється, економічні 
ресурси, які тісно взаємопов'язані та взаємодіють між собою у процесі виробництва, а також 
технологія. Всі вони утворюють компонентну структуру ВС (див. рис.3.2.). 

 Функціональна структура ВС - це закономірне сполучення її елементів (галузевих і 
міжгалузевих систем), які характеризуються певною системою зв'язків, місцем і значенням у 
розвитку суспільного поділу праці (див. рис.3.2). 

 Територіальна структура ВС відображає просторове взаєморозміщення та 
ієрархічну підпорядкованість елементів системи на певних рівнях просторової організації 
(див. рис.3.2.).  Виробництво - це людська діяльність, спрямована на створення 
економічних благ. Людська діяльність набуває економічного характеру, коли ведеться 
боротьба з обмеженістю цих благ. 

Економічне благо - це річ, яка здатна задовольнити будь-яку людську потребу і 
може бути у розпорядженні людини для цих цілей. 

Для виникнення економічного блага необхідні три умови: 
 існування певної потреби і встановлення зв'язку міме потребою і предметом, 

який, на думку людини, може її задовольнити; 
 можливість для людини застосовувати цей предмет для задоволення власних 

потреб; 
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Рис. 3.1 Процес виробництва 



 обмеженість наявної кількості предметів порівняно з потребами людини. 
 

Якби можна було виробляти безмежну кількість кожного блага для задоволення потреб, 
людям не потрібно було б турбуватися про обмежені ресурси, ефективність їх використання, 
а також про розподіл доходів серед різних людей. За таких умов не існувало б економічних 
благ, тобто дефіцитних благ. Всі блага були б безоплатними або вільними. Повітря, морська 
вода - це безоплатні блага. Обмеженість товарів може бути наслідком природних причин 
(рідкісність дорогоцінних металів), суспільних застанов (обмеження полювання), релігійних 
поглядів (різноманітні заборони, табу). 

Отже, однією з найважливіших підсистем економічної системи є виробнича 
система, яка включає у себе сукупність механізмів, способів •     і методів трансформації 
економічних ресурсів в економічні блага. 

 
3.2. Економічні потреби та економічні блага 
 
Як зазначалося раніше, кінцевою метою будь-якого виробництва є створення товарів 

для задоволення потреб. У кожної людини є потреби, тобто бажання володіти засобами, які 
дозволять припинити почуття недостачі чогось необхідного для підтримання розвитку 
організму і людської особистості. Потреби суб'єктивні: кожна людина сама вирішує, чи є в 
неї будь-яка потреба. Потреби змінюються залежно від індивіда. Існує безліч людських 

ВИРОБНИЧІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ 

Функціональна структура

Макросистеми  Мезосистеми 
 

Національна 
економічна 

Мікросистеми 

Основні галузі 
національної 
економіки

 
Галузеві  

 
Міжгалузеві   

 
Підприємства    

Виробничі 
об’єднання   

Компонентна структура

Виробничі ресурси Технологія Продукт  

Територіальна структура

Макросистеми  Мікросистеми Мезосистеми 

 
Країни   

 
Міжобласні  

 
Економічних 
районів  

 

Адміністративних 
областей 

Адміністративних 
районів

Населених пунктів 

Вузлів  

Рис. 3.2 Структура 



потреб. Це матеріальні, соціальні, духовні, фізіологічні і психологічні потреби. Вони 
постійно зростають і стають різноманітнішими, тому що людина постійно відкриває для себе 
нові цілі і засоби, а також знаходиться під впливом різних чинників, зокрема реклами і 
маркетингу. 

Ієрархія потреб відображається у вигляді піраміди: чим вища якість потреб людини, 
тим менше вони задовольняються (див. рис.3.3.). 

В курсі політичної економії нас цікавлять ті потреби, які можна задовольнити за 
допомогою товарів і послуг. Назвемо ці потреби економічними. 

Економічні потреби - це бажання споживачів придбати і використати різні 
товари і послуги, які приносять їм корисність. 

Корисність — це суб'єктивна (індивідуальна) цінність, яку споживач надає певному 
товару або послузі. 
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Існують різноманітні види товарів і послуг (див. рис. 3.4). За способом використання 
товари і послуги поділяють на товари індивідуального вжитку і суспільні блага, або товари 
громадського вжитку. Товари індивідуального вжитку (їжа, одяг, комп'ютери, автомобілі) є 
подільними, тобто вони існують в одиницях достатньо малих, щоб їх купували індивідуальні 
покупці. Вони також підлягають принципу виключення, тобто ті, хто готові і здатні 
заплатити за них, одержують їх. Суспільні блага є неподільними, тобто їх просто неможливо 
продати індивідуальним покупцям. Відносно суспільних благ принцип виключення не діє. 
Класичним прикладом суспільних благ є маяк на узбережжі. 

За напрямом використання товари і послуги поділяються на предмети споживання та 
інвестиційні, або капітальні блага. Предмети споживання безпосередньо задовольняють 
потреби споживачів (наприклад, одяг, їжа, меблі і т.д.) Інвестиційні, або капітальні, блага 
використовують у виробництві для отримання предметів споживання (наприклад, 
обладнання, машини, інструменти і т.д.) Відноситься товар до споживчих або інвестиційних 
- це залежить від того, хто його купує - приватна особа або фірма. Наприклад, автомобіль 
може бути використаний домашнім господарством або підприємством. 

За ступенем нагальності потреб товари і послуги поділяються на продукти першої 
необхідності (наприклад, одяг, їжа, медикаменти) і предмети розкоші (наприклад витвори 
мистецтва, діаманти). Необхідно . пам'ятати, що те, що є предметом розкоші для однієї 
людини може бути предметом звичайного вжитку для іншої; те що раніше було предметом 
розкоші, нині може бути предметом першого вжитку (наприклад, комп'ютер, телевізор). 

За строком використання економічні блага поділяються на продукти короткострокового 
використання і продукти тривалого використання. Термін служби перших є менший від 
одного року (наприклад, їжа, зубна паста, медикаменти); термін служби других - понад один 
рік (наприклад, телевізор, автомобіль, меблі). 

Послуги (нематеріальні блага) відрізняються від товарів (матеріальних благ) тим, що їх 
виробництво і споживання відбувається одночасно, і їх не можна отримати у спадок і не 
можна накопичувати. Задоволення потреб в одному випадку відбувається завдяки 
безпосередній діяльності людей, а не товаром, який можна буквально побачити. Були часи, 
коли економічна думка виключала із сфери виробництва послуги. Однак послуги 
задовольняють наші потреби так само як і матеріальні продукти, вони є бажаними для 
людей, і, відповідно, ті, хто їх надає, здійснює продуктивну діяльність. 

У своїй сукупності економічні потреби є безмежні, тобто повністю задовольнити їх 
неможливо. Наші потреби в деякому конкретному товарі або послузі можна задовольнити. За 
деякий проміжок часу можна отримати достатню кількість кави, печива тощо. У цьому 
випадку економічний аналіз потреб базується на Першому законі Х.Х. Госсена (законі 
насичення потреб): величина корисності при споживанні кожної додаткової одиниці 
товару зменшується, доки не досягне нуля в точці певного насичення. За точкою 
насичення бажання спожити будь-що перетворюється у відразу. 

Інша справа - товари взагалі. Ми не отримуємо і не можемо отримати їх у достатній 
кількості. Не встигли ми задовольнити одну потребу, як виникає інша. З перебігом часу 
потреби зростають і змінюються. Отже, метою економічної діяльності є намагання 
задовольнити різноманітні людські потреби. 

 
3.3. Економічні ресурси 
 
Засоби, якими володіє людина для задоволення власних потреб, обмежені. Ресурси є 

обмеженими. Навіть якби людина мала необмежену кількість ресурсів, то і тоді людина вона 
б обмеженою у їхньому використанні часом. Оскільки людина не в змозі робити все 
одночасно, вона повинна робити вибір. Для досягнення будь-якої мети вона повинна 
жертвувати іншими своїми планами. 

Під економічними ресурсами розуміють усі природні, людські і виготовлені 
людиною ресурси, які використовуються для виробництва товарів і послуг. 

Економічні ресурси поділяються на матеріальні ресурси (земля, або сировинні 
ресурси, капітал) і людські ресурси (праця і підприємницькі здібності) (див. рис.3.5.). 



Природні ресурси (земля) - це усі дарові природні ресурси, які застосовуються у 
процесі виробництва у натуральному вигляді, без обробки. Сюди входять ґрунти, ліси, 
родовища корисних копалин, водні ресурси тощо. Природа постачає людині матеріали, з 
яких вона виробляє усі блага, а також сили, які вона використовує у виробництві (сила води, 
вітру тощо). 

Капітал, або капітальні блага, охоплює усі створені людиною виробничі знаряддя, 
які використовуються у виробництві товарів і послуг та доведенні їх до кінцевого 
споживача. З огляду на це до капіталу відносять будівлі, обладнання, інструменти, 
транспортні засоби, сировину тощо. З народногосподарського боку капітал виступає як 
продуктивний. Використовуючи його в процесі праці, людина надзвичайно збільшує свої 
можливості і може виконати такий обсяг праці, який без капіталу вона не змогла б зробити. 
Процес виробництва і придбання капітальних благ називається інвестуванням. 

Необхідно зазначити, що гроші не належать до продуктивного, або фізичного, капіталу, 
оскільки вони нічого не виробляють. Вони лише за певних умов можуть перетворюватися на 
капітал, коли за них купують засоби виробництва. Гроші не відносяться до економічних 
ресурсів. 

Праця. Людська праця включає сукупність усіх фізичних і розумових здібностей 
людини, які застосовуються у виробництві товарів і послуг. 

Праця - це свідома діяльність людини, за допомогою якої вона веде боротьбу з 
обмеженістю і прагне збільшити кількість товарів, необхідних для задоволення власних 
потреб. 

Праця не є однорідною і проявляється в економічному житті у різноманітних формах. 
Це усі роботи, що виконує вчитель, лікар, водій, продавець, муляр тощо. 

Праця потребує зусиль: 
 фізичних, що дозволяє говорити про зношення людини в процесі праці; 
 розумових і психологічних, оскільки виробнича діяльність потребує уваги; 
 зусилля волі. 
Залежно від виду діяльності праця поділяється на: 
 творчу (письменник, архітектор, художник); 
 керівну (менеджер, підприємець, директор); 
 виконавчу (референт, слюсар, муляр). 
Економічне становище тієї чи іншої країни залежить від кількості і якості праці. 

Кількість праці визначається: чисельністю населення, його віковим і статевим складом, 
ступенем фізичного здоров'я і господарською активністю населення. Усі люди, що 
проживають в країні, є споживачами, але не всі - виробниками і працюючими. Лише активна 
частина населення приймає участь у створенні національного продукту країни. Тому 
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Рис. 3.5 Економічні ресурси 



важливими є співвідношення між активним населенням і загальною кількістю населення, а 
також структура активного населення. 

Якість праці залежить від  загальних культурних умов (освітній і професійний 
рівень);  економічних умов (суспільний і технічний поділ праці);  правових і соціальних 
умов (ступінь особистої свободи, законодавче забезпечення праці тощо). 

Праця характеризується продуктивністю та інтенсивністю. 
Під продуктивністю праці розуміють кількість продукції, виробленої за одиницю 

часу: чим більша кількість, тим вища продуктивність. Під інтенсивністю праці 
розуміють витрати робочої енергії за одиницю часу. 

Існували різні думки з приводу продуктивності праці. Так, Адам Сміт стверджував, що 
продуктивною є тільки така праця, що збільшує масу матеріальних благ; нематеріальні 
послуги він відносив до непродуктивних. Сен-Симон притримувався такої ж думки. Він 
поділяв людей на два класи: трудящих, які є виробниками, і серед яких виділяв крупних бур-
жуа, підприємців, банкірів, вчених і промисловців; нетрудящих, серед яких виділяв 
аристократів, земельних рантьє, військових, чиновників тощо. 

Сучасна економічна теорія стверджує, що будь-яка праця, незалежно від її природи є 
продуктивною, якщо вона корисна або непрямо приймає участь у створенні корисних речей. 

Підприємницькі здібності, або підприємливість, - це особистий людський ресурс, який 
виконує такі функції: 

 Підприємець бере па себе ініціативу поєднання економічних ресурсів в єдиний 
процес виробництва товарів і послуг. Він є рушійною силою виробництва і посередником, 
який зводить воєдино інші ресурси для здійснення процесу, який може бути 
прибутковим. 

 Підприємець бере на себе ухвалення основних рішень у процесі ведення бізнесу, 
тобто тих непростих нетрадиційних рішень, які й визначають курс діяльності ділового 
підприємства. 

 Підприємець - це новатор, особа, яка намагається запровадити на комерційній 
основі нові продукти, нові виробничі технології або навіть нові форми організації бізнесу. 

 Підприємець - це людина, яка бере па себе ризик. Підприємцеві не відомо, що 
принесуть затрачені ним зусилля - прибутки чи збитки і банкрутство. 

Розглянуті вище економічні ресурси називають факторами виробництва, їх спільною 
рисою є те, що вони рідкісні, тобто кількість їх обмежена. 

 
3.4. Типи виробничих систем 
 
Виробничі системи розвиваються в просторі і часі внаслідок складної взаємодії 

економічних, соціальних, природно-ресурсних, культурно-історичних, суспільно-політичних 
факторів під впливом активізації прогресивних форм суспільної організації виробництва, 
розширення використання досягнень НТП. Загальновідомо, що ВС змінювалися в процесі 
історичного розвитку суспільства. Основні історичні типи ВС тісно пов'язані з еволюцією 
трудової діяльності, вдосконаленням знарядь праці і форм суспільної організації 
виробництва, змінами системи соціально-економічних відносин і цілей розвитку суспільства. 

Залежно від розвитку технічної і технологічної основи ВС поділяються на три 
фундаментальних типи - доіндустріальні, індустріальні і постіндустріальні ВС (див. рис. 
3.6.). 

Доіндустріальними називають ВС, які базуються на ручній праці. Для них 
характерними були примітивні, ручні засоби праці; енергетична база у вигляді сили худоби і 
робітників. Такі роботи, як прядіння, ткацтво, підйом води, обробка деревини і металу тощо, 
виконувалися вручну, і їм відповідала велика кількість ручних знарядь праці, які досягай 
найбільшої диференціації в період панування мануфактурного виробництва. 

Слід зазначити, що як матеріальна, трудова, капітальна основи доіндустріальних ВС 
виступали відповідно, природні матеріали, ручна або фізична праця, землеробський капітал. 
У цей період розвитку виробництва людина була найактивнішим його елементом. Для 



організації праці характерною була індивідуальна форма праці (селяни, ремісники) або її 
проста кооперація. 

 Індустріальними називають виробничі системи, які базуються на механізованій 
праці (див.рис.3.6). Індустріальні ВС почали формуватися у ХVШ-ХІХ ст., коли проста 
кооперація в своєму розвитку швидко переросла у більш складну, яка базувалася на поділі 
праці всередині майстерні по операціях і на ремесленій техніці, тобто переросла в 
мануфактуру. Поступово розвинулось і диференціювалося як промислове, так і 
сільськогосподарське виробництво за галузями і всередині кожної галузі, розвинувся 
суспільний процес диференціації праці і виробництва. Характерними для цього періоду були 
такі суспільні процеси: 

 спеціалізація праці і виробництва, тобто виділення окремих операцій, видів, 
підвидів технологічних операцій і т. д.; 

 концентрація праці і виробництва та формування на цій основі так званого 
ефекту масштабу; 

 централізація власності і управління власністю; 
 приватизація, тобто розширення і поглиблення інституту приватної власності; 
 капіталізація, яка сприяла створенню умов для швидкого розвитку виробництва. 

Людська основа: людина – активний елемент процесу 

Капітальна основа: землеробський капітал 

Енергетична основа: механічна енергія 

Матеріальна основа: природні матеріали 

Трудова основа: фізична праця 

Технічна основа: прості знаряддя праці 

Людська основа: людина – пасивний елемент процесу 

Капітальна основа: промисловий капітал 

Енергетична основа: парова електрична енергія 

Матеріальна основа: природні і штучні матеріали 

Трудова основа: механізована праця 

Технічна основа: машини і системи машин 

Людська основа: людина – пасивний елемент процесу 

Капітальна основа: фінансовий або корпоративний капітал 

Енергетична основа: електрична і атомна енергія 

Матеріальна основа: природні і штучні матеріали 

Трудова основа: автоматизована праця 

Технічна основа: автоматизовані системи виробництва 
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Рис. 3.6 Типи виробничих систем 



Перша промислова революція кінця XVIII - початку XIX ст., ознаменувала перехід до 
машинного виробництва на науковій основі. Цей процес в різних країнах західної Європи 
проходив неоднаково, з різним рівнем інтенсивності, але майже у всіх країнах. Першим 
поколінням машин були прості у застосуванні і зручні знаряддя праці або їх поєднання; вони 
були в основному одноопераційними і створювалися там, де відбулося виділення 
найпростіших операцій. Другим важливим етапом першої промислової революції була зміна 
основи машини - перехід від сили води і худоби до енергії пару. Поступово з вичерпанням 
можливостей парової техніки склалися наукові і технічні передумови для виробництва і 
використання для силових потреб електричної енергії. У 1867 р. Е. Сіменсом була створена 
динамо-машина, а у 80-90-х рр. - електродвигун. В 1885 р. Г. Даймлер розробив двигун 
внутрішнього згоряння, а в 1892 р. Р.Дизелем - двигун на тяжкому паливі. Заміна 
енергетичної основи виробництва ознаменувала нову, другу промислову революцію. Це 
дозволило подолати ті бар'єри у розвитку техніки, які виникли на шляху парової машини. 
Внаслідок цього технологічні процеси набули значної гнучкості і мобільності, що мало 
особливе значення для машинобудування; виникли умови для створення масово-поточного 
виробництва. 

Прогрес науки, техніки і виробництва потребував таких матеріалів за своїми 
фізичними, хімічними та іншими властивостями, і їх конструктивних, технологічних та 
технічних характеристик, якими не володіли природні матеріали. Сировинною базою першої 
промислової революції залишалися сільськогосподарська сировина, традиційні будівельні 
матеріали і метали, які отримувалися на суто емпіричній основі. Першим значним кроком у 
розвитку сировинної бази промисловості було масове виробництво заліза і чавуну. В період 
другої промислової революції виникнення електроенергетики призвело до створення 
різноманітних електротехнологій виробництва чорних і кольорових металів. Розвиток 
електротехнологій відіграв значну роль у виробництві алюмінію, вплив якого на технічний 
прогрес XX ст., можна порівняти лише зі значенням сталі в XIX ст.. 

Однак, майже весь технічний прогрес у виробництві матеріалів у XIX ст.. проходив 
шляхом виділення природних речовин та їх простих сполук. Для зменшення залежності 
виробництва від безпосередньо доступних природних ресурсів, а також для отримання 
матеріалів, які б відповідали потребам нової техніки, необхідним було використання більш 
глибоких, хімічних методів перетворення матерії. Розвиток хімічної науки привів до 
створення хімічної промисловості, яка перетворилася в епоху НТР у головну 
матеріалоутворюючу галузь. Масове виробництво синтетичних матеріалів, яке почалося у 
першій половині XX ст., означало переворот у сировинній базі економіки; залежність 
виробництва від безпосередньо доступних природних ресурсів значно зменшилась. 

Піку свого розвитку індустріальні ВС досягли із завершенням другої промислової 
революції у першій половині XX ст. В ході цієї революції основні виробничі процеси були 
охоплені машинним виробництвом, сформувалось масове виробництво машин на машинній 
основі. В індустріальних ВС як технічна, матеріальна, енергетична і трудова основи вис-
тупають, відповідно, машини і системи машин, природні і частково штучні матеріали, парова 
і електрична енергія, переважно механізована праця. Людина виступає як пасивний елемент 
ВЕС, як "придаток" до машин і системи машин. При цьому вона зберігає за собою функції 
управління: контроль, регулювання машини, безпосереднє втручання в технологічний процес 
для знищення помилок машини. 

Постіндустріальними називають виробничі системи, які базуються на 
автоматизованій праці (див.рис.3.6). Формування постіндустріальних ВС почалося у 
другій половині XX ст. Цей процес по сьогоднішнього дня є незавершеним. З погляду 
технічної основи характерними для них є автомати і автоматизовані системи виробництва. 
Автоматизація виробництва як локальне явище виникла в середині XIX ст., коли почали 
виникати системи машин, які розповсюджувались на суцільні технологічні процеси. 
Автоматизація виробництва зросла з його механізації як природне продовження цього 
процесу. В середині XX ст. автоматизація стала масовим явищем і перетворилась на одну з 
головних ознак сучасної науково-технічної революції (третьої промислової революції). В 
процесі автоматизації людина поступово витісняється за рамки безпосереднього процесу 



виробництва. Завдяки створенню ЕОМ, різних кібернетичних пристроїв, механізації і 
автоматизації праці людина поступово заміняється не тільки в технологічних процесах, а і у 
функціях контролю, регулювання, переробки інформації, оцінки ситуації, управління. 

У якості матеріальної, енергетичної, трудової і капітальної основи постіндустріальних 
ВС виступають, відповідно, штучні матеріали, електрична і атомна енергія, автоматизована 
праця. Переважно фінансовий чи корпоративний капітал, який формується і функціонує на 
акціонерній основі. З точки зору власності, вона трактується як змішана економічна система, 
яка включає різноманітність державної, приватної, колективної та інших форм. 

Для сучасних постіндустріальних ВС, які формуються у розвинених країнах світу, 
характерним є розвиток таких процесів як: 

 посилення інтеграції праці і виробництва в умовах розвитку процесів 
диференціації; 

 посилення диверсифікації виробництва, тобто на одному підприємстві 
виготовляється продукція різних галузей. Це дозволяє виробничій системі гнучко 
реагувати на зміни ринкової кон'юнктури, уникати ризику банкрутства і різкого 
зниження рівня прибутків; 

 розвиток процесів прямо протилежних конкуренції - деконцентрації, яка 
виражається у розкрупненні великих підприємств, виробничих об'єднань; 

 поглиблення децентралізації власності і управління нею; 
 посилення процесів соціалізації виробництва, який виражається у підвищені рівня 

соціальної направленості розвитку виробництва, орієнтації його на максимальне 
задоволення потреб членів суспільства. 

Формування постіндустріальних ВС в Україні та інших країнах СНД почалось у другій 
половині XX ст. Однак, цей процес не набув всезагального характеру, про що свідчить 
неоднорідність розвитку виробничих сил на всіх рівнях господарювання: всередині 
підприємства, між підприємствами одної і різних галузей, між галузями економіки. До 
найбільш автоматизованих підприємств відносяться підприємства військово-промислового 
комплексу, нафтопереробні, хімічні і металургійні заводи, фабрики харчової промисловості 
та ін. В таких галузях, як сільське господарство, будівництво, транспорт, рівень механізації і 
автоматизації є дуже низьким. Тут панує ручна праця. 

Типологізація ВС, наведена вище, є умовною і відображає окремі ознаки, у що 
переважають. У дійсності, різні типи ВС тісно переплітаються між собою, 
взаємозумовлюють і взаємодоповнюють один одного. 

 
Висновки 

 
1. Однією з найважливіших підсистем економічної системи є виробнича, яка включає в 

себе сукупність механізмів, засобів і методів трансформації економічних ресурсів в 
економічні блага. 

2. Основою виробничої системи є процес виробництва, кінцевою метою якого є 
створення товарів і послуг для задоволення економічних потреб. Економічні потреби людей 
безмежні, тобто повністю задовольнити їх неможливо. 

3. Товари і послуги класифікують за способом використання, за напрямом 
використання, за ступенем нагальності потреб, за строком використання. 

4. Економічні ресурси поділяються на матеріальні (земля, капітал) і людські (праця, 
підприємницькі здібності). їх спільною рисою є те, що вони рідкісні. 

5. Виробничі системи змінюються в процесі історичного розвитку суспільства. Основні 
типи виробничих систем пов'язані з еволюцією трудової діяльності, вдосконаленням знарядь 
праці і форм суспільної організації виробництва, змінами системи соціально-економічних 
відносин і цілей розвитку суспільства. Виробничі системи поділяються на доіндустріальні, 
індустріальні, постіндустріальні. 
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4.1. Повна зайнятість і повний обсяг виробництва 
 
Внаслідок рідкісності ресурсів обсяг виробництва є обмеженим. Суспільство не здатне 

виробляти і споживати той обсяг товарів і послуг, який воно хотіло б отримати. Тому 
суспільство прагне використовувати наявні ресурси ефективно, тобто бажає виробляти 
максимальну кількість товарів і послуг з обмежених ресурсів. Для досягнення ефективного 
використання ресурсів суспільство повинно забезпечити повну зайнятість і повний обсяг 
виробництва. 

Повна зайнятість - це використання усіх наявних для виробництва ресурсів. Це 
означає, що всі, хто хоче і спроможний працювати, повинен бути забезпечений роботою. Не 
повинні простоювати заводи, та інше капітальне устаткування. Необхідно зазначити, що 
використовуються лише придатні для виробництва ресурси. Кожне суспільство само 
визначає, які ресурси є придатними для використання, а які ні. Наприклад, законодавство 
забороняє використовувати працю дітей. 

Повний обсяг виробництва означає, що ресурси слід використовувати найефективніше, 
розподіляти їх таким чином, щоб вони приносили найбільшу користь. 

Ефективність загалом означає, що виробництво відбувається з мінімальними 
витратами і зусиллями. Ефективність може бути виражена як співвідношення кількості 
виробленої продукції до кількості економічних ресурсів, затрачених в процесі виробництва. 

Повний обсяг виробництва досягається при наявності двох видів ефективності - 
розподільної та виробничої. 

 Розподільна ефективність означає, що ресурси скеровуються на виробництво тих 
товарів та послуг і в такому їх співвідношенні, як найбажаніше для суспільства. Ресурси 
розподіляються між галузями і фірмами так, що отримується найбажаніша для суспільства 
структура продукції. 

 Виробнича ефективність передбачає використання сучасної технології, яка 
забезпечує максимальну віддачу від залучених ресурсів. Економісти використовують точніше 
визначення. 

 Ефективність у виробництві - це така ситуація, у якій за існуючого обсягу 
економічних ресурсів неможливо виробити більшу кількість одного товару, не зменшуючи 
кількість іншого товару. 

Наприклад, для вирощування пшениці фермер використовує певну кількість добрива. 
Перевищення дози добрива не збільшить врожай пшениці. Краще було б використати 
надлишок добрива у виробництві, наприклад кукурудзи. Це дозволить, не зменшуючи 
виробництво пшениці, збільшити врожай кукурудзи. 

     Отже, ефективне використання обмежених ресурсів досягається за повної 
зайнятості і повного обсягу виробництва. 

 



 
4.2. Крива виробничих можливостей 
 
Оскільки ресурси обмежені, економіка повної зайнятості і повного обсягу виробництва 

не може забезпечити необмеженого випуску товарів і послуг. Перед суспільством завжди 
стоїть проблема, які товари і послуги виробляти, а від яких відмовитися. Суть цієї проблеми 
можна проілюструвати за допомогою таблиці і графіка виробничих можливостей. 

Зробимо декілька припущень. 
 Економіка функціонує в умовах повної зайнятості і досягає виробничої 

ефективності. 
 Кількість і якість економічних ресурсів є незмінною. 
 Технологія процесу виробництва постійна. 
 Для спрощення припустімо, що наша економіка виробляє всього два продукти - 

промислові роботи і булочки. Перші належать до капітальних благ, інші - до споживчих 
благ. 

За таких припущень суспільство опинилося перед проблемою вибору між двома 
альтернативами. Оскільки обсяг ресурсів обмежений, то обмеженим буде і обсяг продукції. В 
умовах повного залучення у виробництво ресурсів, будь-яке збільшення виробництва 
булочок приведе до зменшення обсягу виробництва роботів. 

Розглянемо різні альтернативні комбінації кількостей роботів і булочок з таблиці 4.1. 
Припустимо, що всі ресурси спрямовані на виробництво роботів. Максимальна їх кількість 
становить 12 тис. шт. (альтернатива А). Далі уявімо собі іншу крайність, що всі ресурси 
зосереджені виключно на виробництві булочок. їх максимальне виробництво досягає 5 млн. 
шт. (альтернатива Е). Між цими двома альтернативами існує безліч інших. Переміщуючись 
від альтернативи А до Е, ми збільшуємо виробництво булочок (споживчих благ) шляхом 
переорієнтації ресурсів із виробництва роботів (капітальних благ), тобто виробництво 
роботів зменшується. В умовах повного використання обмежених ресурсів суспільство 
повинно вибирати між збільшенням виробництва роботів і збільшенням виробництва 
булочок. Переміщуючись від альтернативи А до альтернативи Е, суспільство збільшує 
задоволення своїх поточних проблем. Однак при цьому зменшується виробництво 
капітальних благ. Зменшення запасів капітальних благ приведе до зниження потенціалу 
виробництва у майбутньому. 

Таблиця 4.1  
Альтернативні можливості виробництва роботів і булочок 

 
Альтернатива Булочки (млн. шт.) Роботи (тис. шт.) 

А 0 14 
Б 1 13 
В 2 11 
Г 3 8 
Д 4 4 
Е 5 0 

 
У будь-який момент часу економіка, в умовах повної зайнятості та виробничої 

ефективності, повинна жертвувати частиною одного продукту, щоб збільшити виробництво 
іншого. 

Дані з таблиці 4.1. зобразимо графічно у вигляді кривої виробничих можливостей. На 
горизонтальній осі відкладемо кількість булочок, а на вертикальній - роботів (рис. 4.1.). 
Кожна точка на кривій виробничих можливостей показує максимальний обсяг виробництва 
обох продуктів. Ця крива відображає деяку межу, яку суспільство може досягнути за умов 
повної зайнятості і повного обсягу виробництва. Точки, що лежать всередині кривої не такі 
бажані, як точки на кривій. Наприклад, точка Ж означає, що повна зайнятість і виробнича 



ефективність не досягнуті. Точки, що знаходяться поза кривою виробничих можливостей, 
наприклад точка К, є недосяжними при існуючій кількості ресурсів і технології. 

Крива виробничих можливостей відображає різноманітні комбінації двох товарів 
або послуг, які можуть бути вироблені в умовах повної зайнятості і повного обсягу 
виробництва в економіці і постійним обсягом ресурсів і незмінною технологією. 

 
4.3. Закон зростання альтернативної вартості 
 
Ми вже зазначали, що, якщо суспільство ефективно виробляє продукти у деякій точці 

кривої виробничих можливостей, то збільшення виробництва одного продукту вимагає 
зменшення іншого. 

Кількість інших продуктів, від якої доводиться відмовлятися, щоб отримати 
деяку кількість певного продукту, називається альтернативною вартістю цього 
продукту. 

Переходячи від точки А до Б у таблиці 4.1, ми жертвуємо однією одиницею роботів для 
виробництва одиниці булочок. Друга одиниця булочок (перехід від Б до В) вимагає 
відмовитися від двох одиниць роботів, третя одиниця булочок (перехід від В до Г) - від трьох 
і т.д. Кожна одиниця булочок стає дорожчою на величину необхідної додаткової відмови від 
виробництва роботів. І навпаки, при переміщенні від Е до А вартість однієї додаткової 
одиниці роботів теж зростає. 

Закон зростання альтернативної вартості: щоб отримати колену додаткову 
одиницю потрібного продукту, ми повинні відмовлятися від дедалі більшої кількості 
іншого продукту. 

Графічно закон зростання альтернативної вартості відображається у формі кривої 
виробничих витрат. Як видно з рисунку 4.1., ця крива є опуклою, а не прямою лінією. 

Чому збільшення виробництва булочок вимагає відмовлятися від щоразу більшої 
кількості роботів? Основна причина у тому, що економічні ресурси не є однорідними і не 
зовсім придатні для повного їх використання у виробництві альтернативних продуктів. 
Переходячи від альтернативи А до Б, ми використовуємо ресурси, які найбільш придатні у 
виробництві булочок. З подальшим рухом вздовж кривої у виробництво булочок доводиться 
залучати дедалі менш придатні ресурси, і відповідно вилучати чимраз більшу кількість 
ресурсів із виробництва роботів. Відсутність повної взаємозамінності ресурсів і становить 
економічний зміст закону зростання альтернативної вартості. 
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Рис. 4.1 Крива виробничих можливостей 



Якщо б кожна одиниця одного продукту трансформувалася у таку ж саму кількість 
іншого продукту, тобто існувала повна взаємозамінність ресурсів, то крива виробничих 
можливостей мала б вигляд прямої лінії. 

 
4.4. Неповне використання економічних ресурсів 
 
Розглянемо ситуацію, коли припущення, які лежать в основі побудови кривої 

виробничих можливостей, не спрацьовують. 
Припустимо, що частина наявних ресурсів незайнята, 

продукти виробляються з мінімальними витратами. В 
умовах повної зайнятості та виробничої ефективності 
наші шість альтернатив з таблиці 4.1 відображали 
максимальні обсяги виробництва роботів і булочок. За умов 
неповного використання ресурсів та виробничої 
неефективності економіка виробляє меншу кількість 
продуктів, ніж при кожній альтернативі. Це означає 
переміщення всієї економіки всередину кривої виробничих 
можливостей і відповідно одночасне зменшення вироб-
ництва обох продуктів. Графічно ця ситуація відображена 
точкою Ж всередині кривої виробничих можливостей на 
рисунку 4.2. Важливим способом підвищення ефективності 
економіки або виведення її на криву виробничих 
можливостей є залучення до виробничого процесу незай-

нятих ресурсів. Переміщуючись до повної зайнятості, економіка може, як вказують стрілки 
на рис. 4.2. виробляти більшу кількість одного або обох продуктів. Необхідно зазначити, що 
використання не залучених ресурсів при незмінній їх якості і технології може вивести 
економіку лише на криву виробничих можливостей, а не за 
її межі. 

 
4.5. Економічне зростання 
 
Розглянемо вплив зміни кількості ресурсів на криву 

виробничих можливостей. Зі зростанням кількості 
населення країни збільшується пропозиція робочої сили і 
підприємницького таланту. Постійно відкриваються нові 
джерела сировинних та енергетичних ресурсів. Це 
збільшення пропозиції виробничих ресурсів надасть 
можливість економіці виробляти більшу кількість роботів 
і булочок. Збільшення наявних ресурсів збільшує 
потенційний обсяг виробництва одного або двох 
продуктів. Відбудеться економічне зростання. Крива 
виробничих можливостей АВ переміститься вправо у положення А1 В1 (рис.4.3.). 

Необхідно зазначити, що таке переміщення кривої виробничих можливостей не 
гарантує, що економіка буде функціонувати у точці на цій кривій. Економіка може не 
реалізувати свої можливості. 

Зміна технології призведе до аналогічних наслідків. Створення ефективних машин, 
винайдення нових матеріалів тощо дає змогу суспільству виробляти більше товарів з 
незмінної кількості ресурсів. Тобто техніко-технологічний прогрес дозволяє одночасно 
виробляти більше роботів і булочок. Як і в попередньому випадку, крива виробничих 
можливостей переміщується вправо, відбувається економічне зростання (крива A1 B1 на 
рис.4.3.). 

Отже, економічне зростання - це здатність економіки виробляти більший обсяг 
продукції внаслідок збільшення пропозиції ресурсів, поліпшення їх якості і техніко-
технологічного прогресу. 
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Цей процес виражається у переміщенні кривої виробничих можливостей вправо. Існує 
три типа економічного зростання: екстенсивне, інтенсивне і деінтенсивне (див. таб. 4.1.). 

 
Таблиця 4.1.  

Типи економічного зростання. 

 
 Екстенсивне економічне зростання - це розширення виробництва, що базується 

на кількісному збільшенні обсягу економічних ресурсів, які залучаються у виробництво, 
за незмінної ефективності виробництва. 

 Інтенсивне економічне зростання - це розширення виробництва, яке базується 
на якісному вдосконаленні та ефективному використанні економічних ресурсів на основі 
науково-технічного прогресу. 

 Деінтенсивне економічне зростання - це розширення виробництва, що базується 
на кількісному збільшенні обсягу економічних ресурсів, які залучаються у виробництво, 
при одночасному зниженні ефективності виробництва.У розвинених країнах економічне 
зростання вважається нормальним явищем. Однак за певних умов крива виробничих 
можливостей АВ може переміщуватися і вліво у положення А2В2 (див.рис.4.3.). Така 
ситуація спостерігалася в Україні, а також інших постсоціалістичних країнах. Це зумовлено 
складністю і тривалістю процесів переходу від адміністративно-командної до ринкової 
економіки. З плином часу технічний прогрес, збільшення кількості та поліпшення якості 
ресурсів дають змогу економіці виробляти щораз більше всіх товарів і послуг, тобто 
здійснювати економічне зростання. Економічне зростання дозволяє розв'язати проблему 
обмеженості обсягів виробництва і забезпечує підвищення життєвого рівня населення. 

 
4.6. Вибір положення на кривій виробничих можливостей як фактор економічного 

зростання 
 
Оскільки крива виробничих можливостей (КВМ) відображає різні комбінації двох 

товарів або послуг, які можуть бути вироблені в умовах повної зайнятості і повного обсягу 
виробництва, то виникає проблема вибору між комбінаціями. Вибір точки на КВМ економіки 
є одним з основних факторів положення КВМ у майбутньому. Припустимо, що країна може 
виробляти або товари поточного споживання (їжа, одяг, меблі) або інвестиційні товари 
(верстати, інструменти, будинки). Як відомо, інвестиційні товари є одним з елементів 
економічного зростання. 

Припустимо, що існують дві економіки А і Б, які на даний момент часу повністю 
ідентичні. Криві виробничих можливостей цих економік, однакові (див. рис. 4.4.). Країна А 
надає перевагу виробництву інвестиційних товарів за рахунок зменшення виробництва 

Типи економічного 
зростання Економічний зміст Характерні ознаки 

Екстенсивне економічне 
зростання 

Це процес кількісного 
зростання обсягу виробництва 
за незмінної ефективності. 

Структура, якість, 
технічна і технологічна основа, 
ефективність виробництва не 
міняються. 

Інтенсивне економічне 
зростання 

Це процес кількісного 
зростання обсягу виробництва 
при одночасному підвищенні 
ефективності. 

Структура, якість, 
технічна і технологічна основа, 
ефективність виробництва 
змінюються у позитивному 
напрямку. 

Деінтенсивне економічне 
зростання 

Це процес кількісного 
зростання обсягу виробництва 
при одночасному зниженні 
ефективності. 

Структура, якість, 
технічна і технологічна основа, 
ефективність виробництва 
змінюються у негативному 
напрямку. 



споживчих товарів (точка А на рис. 4.4.). Країна Б надає перевагу виробництву споживчих 
товарів за рахунок зменшення інвестиційних товарів (точка Б на рис 4.4.). У наступні роки 
крива виробничих можливостей країни А зміститься набагато більше праворуч, ніж крива 
виробничих можливостей країни Б. 

Обмежуючи поточне споживання і виробляючи більше інвестиційних товарів, 
економіка країни може розвиватися швидше, забезпечуючи більшу кількість обох видів 
товарів у майбутньому. 

 
Висновки 

 
1.  Внаслідок рідкісності економічних ресурсів суспільство намагається використати їх 

ефективно, що передбачає повну зайнятість і повний обсяг виробництва. 
2.  В економіці повної зайнятості і повного обсягу виробництва завжди існує проблема, 

які товари і послуги виробляти, а від яких відмовлятися. Ця проблема представлена кривою 
виробничих можливостей. 

3.  Збільшення виробництва одних продуктів вимагає зменшення виробництва інших. 
Кількість інших продуктів, від якої доводиться відмовлятися, щоб отримати деяку кількість 
певного продукту, називається альтернативною вартістю цього продукту. 

4.  Внаслідок відсутності повної взаємозамінності економічних ресурсів для 
виробництва кожної додаткової одиниці потрібного продукту ми відмовляємося від дедалі 
більшої кількості іншого продукту. У цьому проявляється закон зростання альтернативної 
вартості. 

5. За умов неповного використання ресурсів та виробничої неефективності економіка 
переміщується всередину кривої виробничих можливостей. Виробництво обох продуктів 
зменшується. 

6. Зростання кількості ресурсів, технологічний прогрес збільшують потенційний обсяг 
виробництва одного або двох продуктів. Графічно крива виробничих можливостей 
переміщується праворуч. 

7. Здатність економіки виробляти більший обсяг продукції внаслідок зростання 
пропозиції ресурсів, поліпшення їх якості і технічного прогресу, називають економічним 
зростанням. 

8.  Вибір економічного положення на кривій виробничих можливостей сьогодні 
визначає положення кривої у майбутньому. Обмежуючи поточне споживання і виробляючи 
більше інвестиційних товарів, економіка країни здатна розвиватися швидше. 

Рис. 4.4 Вибір економікою позиції на кривій виробничих 
можливостей 
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Тема 5. КОНКУРЕНТНА РИНКОВА СИСТЕМА:  

ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ 
 

План  
 

5.1. Поняття та принципи функціонування конкурентної ринкової системи. 
5.2. Функції конкурентної ринкової системи. 

5.2.1. Економічні функції. 
5.2.2. Організаційні функції. 

5.3. Схема кругообігу ресурсів, продуктів і доходу в конкурентній економічній ринковій 
системі. 

5.4. Ефективність функціонування ринку чистої конкуренції. 
5.4.1. Ознаки ринку чистої конкуренції. 
5.4.2. Ефективність чистої конкуренції. 

 
5.1. Поняття та принципи функціонування конкурентної ринкової системи 
 
Конкуренція, основна роль якої полягає сприянню встановлення на ринку певного 

порядку, який гарантує виробництво з обмежених ресурсів достатньої кількості якісних благ 
за рівноважною ціною для задоволення зростаючих потреб, є важливим елементом 
ринкового механізму. 

Конкуренція [пізно лат. Concurrentia - concurrere зіштовхуватися] - за загальним 
визначенням - це суперництво взагалі за першість на будь-якому терені, а в економічній 
діяльності - боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва і збуту 
товарів, за отримання найвищого прибутку. 

З приводу суті конкуренції як форми економічних відносин між суб'єктами ринку є 
різні трактування. На думку неокласиків, конкуренція це боротьба за економічні ресурси, за 
утвердження стійкої ніші на ринку. Й. Шумпетер (1883 - 1950) вважав, що головне у 
конкурентній боротьбі - запровадження нововведень, «утворююче руйнування» тому, що 
відживає, а представник неоліберального напрямку Ф. Хайек (1899 -1992) загострював увагу 
на ролі інформації, яка здійснюється через рух цін та пов'язує виробників і споживачів. 

Слід відрізняти поняття «конкурентної боротьби», яке стосується способів боротьби 
окремих учасників ринку, та «конкурентного ринку», тобто ринкових структур і всіх 
аспектів ринку продуктів, які впливають на поведінку фірм. Для функціонування механізму 
конкурентної боротьби необхідно три основні передумови (див. рис. 5.1.): 

 
1. Рівність економічних агентів ринкової діяльності, яка багато в чому залежить від 

кількості виробників і споживачів. 
2. Характер продукту, що пропонується на продаж. 
3. Свобода вступу до ринку та виходу з нього, зумовлена відсутністю перепон для 

входження у вигляді організаційних об'єднань і структур. 
Залежно від конкурентного середовища, розрізняють чотири види конкуренції, або 

форми ринкових структур: чистої (досконалої) конкуренції, чистої монополії, 
монополістичної конкуренції та олігополії. 

Рівність економічних агентів ринку 

Передумови  

Характер 
продукту 

Свобода вступу та 
виходу з ринку 

Рис. 5.1 передумови функціонування механізму конкуренції 



 
5.2. Функції конкурентної ринкової системи 
 
Конкурентна ринкова система виконує ряд організаційних та економічних функцій 

(див. рис. 5.2.). 

5.2.1. Економічна функція 
Ціноутворююча. Формування на основі попиту та пропозиції ринкових цін, які 

відображають корисність товару і витрати на його виробництво, відбувається в процесі 
взаємодії виробників (продавця) та споживачів (покупців), які мають діаметрально 
протилежні цілі. Основна мета виробника - отримати максимальний прибуток, який залежить 
від величини валового доходу і витрат виробництва, а покупця - отримати максимальне 
матеріальне задоволення (максимальну сукупну користь), уклавшись в обмежений грошовий 
доход. Взаємопов'язують ці різні прагнення економічних агентів механізм цін і конкуренції, 
причому ціна спроможна виконувати свою функцію регулятора грошових та товарних 
потоків лише за умов конкурентної боротьби в економічній діяльності. 

Регулююча. Ця функція пов'язана з впливом ринку на всі сфери господарської 
діяльності, насамперед на виробництво. Постійні коливання цін регулюють його, 
спонукаючи при зростанні цін розширювати виробництво, а при зниженні -скорочувати, 
знижувати витрати, покращувати якість продукції тощо. В той же час ринок не в змозі 
регулювати всі економічні процеси. Про це свідчать періодичні спади, безробіття, інфляція, 
усунення яких вимагає доповнення ринкового механізму державним регулюванням. 

Сануюча. Ринковий механізм постійно, використовуючи інструменти конкуренції, 
очищує економіку від неефективно функціонуючих підприємств, звільняючи дорогу більш 
активним і практичнішим. Середній цикл малого бізнесу в конкурентній ринковій системі не 
перевищує 5 років. В результаті санації підвищується ефективність, рівень життя, змінюється 
структура економіки, зростає стійкість народного господарства. 

5.2.2. Організаційні функції 
Посередницька. Ринок, встановлюючи зв'язок між виробниками та споживачами 

продукції, дозволяє знайти їм найбільш оптимальні варіанти вибору за господарськими 
зв'язками. 

Інформаційна. Ціни на ресурси та товари, що складаються на ринку і постійно 
змінюються під впливом попиту і пропозиції, дають об'єктивну інформацію, необхідну всім 
учасникам господарської діяльності щодо кількості, асортименту та якості матеріальних 
благ, що пропонується на ринок. Це дозволяє всім учасникам діяльності звіряти свій стан з 
ринковою кон'юнктурою, виробляти стратегію в умовах конкурентної боротьби. 

Таким чином, через свої функції конкурентна ринкова система намагається дати 
відповідь на три ключові питання: що, як і для кого виробляти. 

 

Організаційні  

Функції ринку 

Економічні  

Ціноутворююча  Регулююча  Сануюча  

Посередницька  Інформаційна   

Рис. 6.2 функції конкурентного ринку 



5.3. Схема кругообігу ресурсів, продуктів і доходу в конкурентній ринковій 
економічній системі 

 
Уяву про функціонування конкурентної ринкової системи дає абстрактна схема 

кругообігу, яка фіксує ринки ресурсів та продуктів і демонструє два важливих потоки 
ринкової економіки: «доходи – витрати» та «ресурси – продукція» (див. рис. 5.3.). 

Домогосподарства, які володіють усіма економічними ресурсами, постачають їх 
підприємствам, які є пред'явниками попиту на ресурси, за допомогою яких виробляють 
товари та послуги. Платежі підприємств за ресурси (витрати) одночасно утворюють потоки 
заробітної плати, ренти, проценту і прибутку у домогосподарства, які їх постачають. 

У процесі розподілу грошового доходу домогосподарства виявляють попит на безліч 
товарів і послуг, а підприємства використовують придбані ресурси для виробництва 
продукції та її пропозиції. Ціни на товари і послуги на конкурентному ринку, як відомо, 
визначаються взаємодією попиту та пропозиції. 

Згідно зі схемою кругообігу, ціни за використання землі, праці, капіталу та 
підприємницьких здібностей встановлюються на ринку ресурсів. Пред'явниками попиту в 
такому випадку є підприємства; агентами пропозиції-домогосподарства. В свою чергу, ціни 
на готові товари та послуги формуються на ринку продуктів, де вже домогосподарства є 
пред'явниками попиту, а підприємства - агентами пропозиції. 

Підприємства та домашні господарства виступають на обох ринках з протилежних 
сторін, і, якщо на ринку ресурсів підприємства виступають як споживачі, а домогосподарства 
пропонують ресурси, то на ринку продукту навпаки - споживачем є домашні господарства, 
тобто кожен з них виступає і як продавець, і як покупець. 

Реальні потоки економічних ресурсів та споживчих витрат рухаються одночасно і 
безперервно назустріч один одному. 

Слід звернути особливу увагу на прояв у схемі основної проблеми економіки - 
обмеженості (рідкісності) ресурсів, які можна використовувати для виробництва благ та 
послуг і потреби на які безмежні. Отже, якщо в процесі аналізу кругообігу уявно 
пересуватися по внутрішньому контуру схеми, то можна зауважити, що в силу рідкісних 
ресурсів домогосподарства обмежують ті ресурси, які надають підприємствам і тим 
встановлюють границю їх доходів. В свою чергу, оскільки виробники є одночасно 
споживачами, обмеження доходу не дозволяє їм задовольнити всі свої потреби в товарах та 
послугах. Разом з тим, якщо ресурси рідкісні, то і виробництво товарів та послуг обмежені. 
Рішення проблеми - знаходження способів ефективного використання рідкісних ресурсів. 

В той же час загальна схема кругообігу ресурсів, продукту, доходу не відображає безліч 
деталей і фактів, які стосуються діяльності всередині та між окремими економічними 
суб'єктами, виключає економічну роль держави і міжнародних ринків, розглядає потоки 
доходів та розходів постійними, без врахування кон'юнктурних коливань, а також не 
пояснює, як фактично формуються ресурси та ринкові ціни у конкурентній ринковій системі. 
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Рис. 5.3 Схема кругообігу ресурсів, продуктів і доходу 



5.4. Ефективність функціонування конкурентної ринкової системи 
 
5.4.1. Ознаки ринку чистої конкуренції 
Ринок чистої (досконалої) конкуренції виділяють наступні взаємозумовлені ознаки: 
1. Велика кількість (рахунок іде на тисячі) фірм, які на рівних умовах конкурують між 

собою. 
2. Обсяг виробництва продукції кожної фірми незначний порівняно із загальною 

товарною масою, що реалізується на даному ринку. 
3.У зв'язку з малим обсягом виробництва продукції окрема фірма не в змозі впливати 

на загальну його пропозицію, а отже і на ціну, яка на ринку досконалої конкуренції 
встановлюється в результаті взаємодії загального ринкового попиту і пропозиції даного 
продукту. В цих умовах фірма вимушена лише пасивно сприймати ринкову ціну. Можна 
дати визначення, що конкурентна фірма - це фірма, яка погоджується з ціною. Тому, хоча 
загальний ринковий попит на продукт залежить від ціни (і навпаки), попит на продукт 
окремого виробника в умовах досконалої конкуренції не залежить від неї: скільки продукції 
не запропонує конкурентна фірма, це ніяк не впливає на ринкову ціну. Крива попиту (D) на 
продукт чисто конкурентної фірми, на відміну від ринкового попиту, є абсолютно еластична 
(див. рис. 5.4.). 

Особливості попиту на продукт чисто конкурентної фірми проявляються через 
динаміку основних показників, що характеризують її доходи залежно від обсягів реалізації. 

Середній дохід (ATR — дохід у розрахунку на одиницю продукції) і граничний дохід 
(MR - приріст доходу в результаті реалізації кожної додаткової одиниці продукції) 
співпадають з ціною одиниці продукції, а валовий дохід (TR - загальна виручка від 
реалізації всього обсягу збуту продукції) зростає пропорційно до обсягу продажі. Крива 
попиту D на продукт чисто конкурентної фірми в той же час є кривою її ATR і MR. Графічно 

залежність перелічених показників від обсягів 
виробництва зображена на рис. 5.5. 

4. Всі фірми виробляють стандартизований, 
тобто однаковий продукт і тому покупцю немає 
різниці, у кого купувати. 

5. Стандартизація продукції зумовлює 
відсутність нецінової конкуренції, в основі якої 
полягає, як правило, диференціація товару. 

6. Доступ до інформації про ціни на товар і 
ресурси, наявні та нові технології, однаковий для всіх 
фірм. 

7. Жодних обмежень або перешкод 
(законодавчих, технологічних, фінансових і т.п.) для 
вступу нових фірм у галузь та виходу з галузі немає: 

ринок факт їх появи або зникнення може навіть не помітити. 
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Рис. 5.4 Відмінності ринкового попиту та попиту для 
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валового доходу  



Досконала конкуренція у чистому вигляді зустрічається досить рідко, але в деяких 
галузях ринок наближується до них, хоча і в умовах певних порушень правил. Наприклад, у 
сільському господарстві виробничі одиниці, зазвичай, за малі, щоби впливати на ціни, а 
продукція однорідна; біржові товари (нафта, метал, зерно) також однорідні, і ціни при 
торгівлі через біржі не залежать від дій фірм; входження у роздрібну торгівлю, надання 
дрібних послуг, навіть продаж іноземної валюти в обмінних пунктах відносно вільний; 
кількість продавців у великих містах достатньо велика. 

В Україні описані вище властивості конкуренції повною мірою можуть бути проявлені 
тільки за умов здійснення реформ, націлених на справжнє становлення ринкової економіки. 

5.4.2. Ефективність чистої конкуренції 
     Під економічною ефективністю розуміють отримання максимуму можливих 

благ для задоволення зростаючих потреб при повному  використанні обмежених 
(рідкісних) ресурсів. 

Для цього як споживачі, так і виробники благ постійно співвідносять вигоди та витрати, 
тобто намагаються вести себе раціонально, досягаючи найвищої ефективності - 
максимізуючи вигоди і мінімізуючи витрати. 

У своїй діяльності кожна фірма виділяє короткостроковий період, протягом якого 
може максимізувати прибуток (або мінімізувати збитки), регулюючи обсяги виробництва 
шляхом зміни деяких ресурсів (напр. праці), та довгостроковий, коли є достатньо часу для 
зміни всіх ресурсів. У короткостроковому періоді конкурентна фірма може отримувати 
економічний (чистий) прибуток, який є додатковим доходом підприємця внаслідок його 
ефективної діяльності. У довгостроковому періоді фірма просто покриває свої витрати, 
задовольняючись лише нормальним прибутком як платою за виконання власником 
економічних ресурсів підприємницьких функцій. 

У довгостроковому періоді конкурентна фірма досягає рівноваги за умови рівності ціни 
(P), граничного доходу (MR), граничних витрат (MC) та мінімальних середніх сукупних 
витрат (ATC min): 

P = MR = MC = ATC min. 
Вказана рівність відображає не тільки ефективність функціонування самої фірми, але й 

ефективність чисто конкурентної економіки з точки зору суспільства, коли максимізуються 
задоволення потреб за рахунок ефективного використання всіх обмежених ресурсів. 

Ефективність тої чи іншої моделі ринку продукту визначається в першу чергу тим, 
яким чином вона виконує покладені на неї головні функції: ефективніше виробляє 
необхідний продукт при найменших витратах обмежених ресурсів і забезпечує їх 
оптимальний розподіл між галузями та окремими виробництвами. Ще італійський економіст 
і соціолог Вільфредо Парето (1848 - 1923) запропонував розглянути два види ефективності: 
виробничу та розподілу ресурсів. 

Виробнича ефективність може бути забезпечена за рахунок виробництва продукції з 
мінімальними втратами, а ефективність розподілу обмежених ресурсів за галузями 
передбачає таке виробництво сукупних товарів і послуг, яке максимізує задоволення потреб. 

Більшість економістів вважає, що найкраще відповідає вимогам ефективності 
суспільного виробництва чиста конкуренція. 

Виробнича ефективність чисто конкурентної фірми у довгостроковому періоді 
обумовлена формуванням ціни на рівні мінімального значення середніх валових витрат 
(ATC min - витрати виробництва одиниці продукції): 

P = ATC min 
Для її забезпечення виробництво повинно здійснюватися з мінімальними витратами, 

щоби споживач одержав потрібні товари за найнижчими з усіх можливих цін при існуючих 
технологіях виробництва. 

Ефективність розподілу ресурсів в умовах чистої конкуренції досягається за умов, при 
яких фірма, мета якої є максимізація прибутку, виробляє продукцію в обсязі, при якому ціна 
дорівнює граничним витратам: 

P = MC. 



Рівність ціни і граничних витрат вказує на ефективність розподілу з позиції 
суспільства, тому що в цьому випадку ринкові ціни зрівноважують граничні витрати 
виробника з граничною корисністю продукту для споживача, і таким чином досягається 
максимальна сукупна корисність. Будь-яке відхилення ціни від граничних витрат означає 
втрату вигоди для однієї із сторін. 

В той же час не слід ідеалізувати конкурентний ринок, тому що існують певні 
обмеження його ефективності, обумовлені недосконалістю ринкового механізму 
саморегулювання: 

 В зв'язку з нерівністю доходів виробник в умовах чистої конкуренції готовий 
запропонувати предмети розкоші для багатих, ігноруючи потреби в товарах першої 
необхідності для бідних, що викликає несправедливий, з точки зору необхідності 
задоволення потреб всіх членів суспільства, розподіл ресурсів. 

 Ефективний розподіл ресурсів обмежують побічні (зовнішні) витрати, яких прагне 
уникнути виробник (наприклад, витрати на охорону навколишнього середовища), 
незацікавленість у виробництві суспільних благ, які є явно збитковими, і за які немає 
можливості отримати відшкодування від споживачів. 

 Не завжди конкурентний ринок сприяє використанню ефективної техніки та 
технології через відсутність у виробників зацікавленості в її запровадженні у 
довгостроковому періоді (коли отримується лише нормальний прибуток). 

 Стандартизація продукції, обмеженість впровадження нової техніки не сприяють 
розширенню споживчого вибору наявних товарів та послуг і умов для створення нових. 

Ці обмеження обумовлюють необхідність у сучасній економіці доповнювати ринковий 
механізм державним регулюванням, ефективну систему якого в перехідних економіках і в 
Україні ще необхідно формувати. 

 
Висновки 

 
1. Вивчення особливостей функціонування конкурентної ринкової системи дозволяє 

виявити слабкі та сильні сторони виробників, які діють на різних ринках товарів: 
конкурентному, монопольному, монополістичної конкуренції та олігополістичному. 

2. Перевага конкурентної ринкової системи полягає в тому, що вона розподіляє 
обмежені ресурси залежно від економічних аргументів конкурентів, коли перемогу 
забезпечувати можна, пропонуючи матеріальні ресурси та товари більш високої якості або за 
нижчими цінами. 

3. Роль конкуренції полягає в забезпеченні на ринку визначеного порядку, гарантує 
виробництво достатньої кількості якісних благ, які реалізуються за рівноважними цінами. 

4.Таким чином, створення ефективно функціонуючого конкурентного ринкового 
середовища є одним з першочергових завдань реформування в перехідних економіках і, 
зокрема, в Україні. 



 
Тема 6. КОНКУРЕНТНА РИНКОВА СИСТЕМА: 
РИНКОВА РІВНОВАГА ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. 

 
План  

 
6.1. Попит, фактори формування попиту, закон попиту. 

6.1.1 Індивідуальний та ринковий попит. 
6.1.2 Нецінові фактори зміни попиту. 

6.2. Пропозиція, фактори формування пропозиції, закон пропозиції. 
6.2.1. Нецінові фактори зміни пропозиції. 

6.3. Попит і пропозиція: ринкова рівновага. 
6.3.1. Зміна попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і кількість продукції. 

 
 6.1. Попит, фактори формування попиту, закон попиту 
 
Попит показує кількість продукту, яку споживачі бажають і спроможні купити 

за кожну ціну із низки можливих цін за деякий проміжок часу. Попит показує ті кількості 
продукту, на які буде попит при різних можливих цінах, тоді як усі інші умови залишаться 
незмінними. Втабл.6.1. наведена шкала попиту одного споживача на яловичину. Ця таблиця 
відображає залежність між ціною яловичини та її кількістю, яку наш споживач бажає і 
спроможний купити за кожну з цих цін. Ми говоримо "бажає" і "спроможний , бо лише 
бажання на ринку недостатньо. 

Таблиця 6.1.  
Попит індивідуального покупця на яловичину. 

Ціна за 1 кг (грн.) Величина попиту (кг за 
місяць)

10 4 
8 6 
6 8 
4 12 
2 16 

 
За будь-якої ціни можна визначити кількість яловичини, яку споживач купує. 

Наприклад, за ціни 4 грн. за кг яловичини покупці куплять 12 кг за місяць. Якщо ж ціна 
становить 6 грн., то споживач бажає і спроможний купити за місяць 8 кг і т.д. 

Шкала попиту не показує нам, яка з п'яти можливих цін реально існує на ринку 
яловичини. Ця ціна залежить від попиту і пропозиції. Отже, попит - це виражені у формі 
таблиці плани або наміри покупців щодо купівлі продукту. Щоб величини попиту за кожною 
ціною мали відповідне значення, вони повинні стосуватися конкретного проміжку часу - дня, 
тижня, місяця і т.д. 

Графічне зображення схеми попиту називають кривою попиту. Криву попиту D 
подано на рисунку 6.1., на якому по горизонтальній осі відкладено величину попиту на 
яловичину, по вертикальній - ціну на неї. Кількість і ціна перебувають у зворотній 
залежності. Крива опускається вниз зліва направо. Ця її важлива властивість називається 
законом попиту: на будь-якому ринку за незмінних всіх інших чинників зниження ціни 
збільшує величину попиту. І навпаки, за інших рівних умов підвищення ціни зменшує 
величину попиту. 

Розглянемо, що лежить в основі цього закону. Закон ґрунтується на здоровому глузді, а 
також на економічній теорії. Він емпірично перевірений та підтверджений для всіх товарів - 
зерна, комп'ютерів, велосипедів тощо. 

Люди купують більше певного продукту за низьку ціну, ніж за високу. Ціна - це бар'єр, 
який утримує споживачів від купівлі. Чим вищим є цей бар'єр, тим менше продукту вони 
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Рис. 6.1 Крива індивідуального попиту на 
яловичину 

купуватимуть. І навпаки. Саме низька ціна заохочує споживачів до купівлі. Те. що фірми 
влаштовують "розпродаж" за зниженими 
цінами, є доказом віри споживачів у закон 
попиту. 

За будь-який конкретний проміжок 
часу кожен покупець продукту отримує 
менше задоволення, вигоди або користі від 
кожної наступної одиниці спожитого 
продукту. Наприклад, від споживання 
другої порції морозива людина отримує 
вже менше задоволення, ніж від першої, а 
третя приносить задоволення або користі 
ще менше, ніж друга і т.д. Оскільки 
споживання підпадає під дію принципу 
спадної граничної корисності, за яким 
споживання наступних одиниць певного 
продукту приносить щораз менше 
задоволення, то споживачі купуватимуть 
додаткові одиниці продукту лише тоді, 
якщо ціна його знижується. 

Закон попиту також пояснюється 
ефектами доходу і заміщення.  

Ефект доходу вказує на те, що за нижчу ціну можна дозволити собі купити більше 
деякого продукту, не відмовляючись від інших товарів. Зниження ціни продукту 
збільшуватиме купівельну силу грошового доходу споживача, що дає йому змогу купувати 
більше певного продукту, ніж раніше. Вища ціна викликає протилежний результат. Коли 
ціни зростають, реальний дохід людини зменшується і вона стає фактично біднішою, ніж 
була до цього. Людина починає споживати товари у менших кількостях, ніж раніше. 

Ефект заміщення виражається у тому, що при нижчій ціні у споживача виникає 
стимул придбати дешевший товар замість аналогічних товарів, які дорожчі. Споживачі 
схильні заміняти дорогі продукти дешевими. Наприклад, зниження ціни на рибу підвищує 
купівельну спроможність доходу споживачів і дає змогу купувати більше риби (ефект 
доходу). При нижчій ціні риби її купівля є відносно бажаніша, і її купують замість м'яса 
(ефект заміщення). Отже, основним фактором, який визначає величину попиту є ціна. Між 
ринковою ціною товару і величиною попиту на цей товар існує зворотна залежність: чим 
вище ціна товару, тим менша величина попиту, і навпаки. 

 
6.1.1 Індивідуальний та ринковий попит 

Ми здійснювали аналіз з позиції окремого споживача. Проте, за умов конкуренції на 
ринку є багато покупців. Ми можемо перейти від індивідуального попиту до ринкового, 
підсумувавши величини попиту кожного споживача за різних можливих цін. Якби на ринку 
було всього три покупці, як показано у таблиці 6.2., то було б легко визначити загальну 
величину попиту за кожної ціни. На рисунку 6.2. показано цей процес підсумовування. При 
цьому, для ілюстрації процесу підсумовування використано тільки одну ціну - 4 грн. Щоб 
вивести загальну криву попиту, ми складаємо три криві індивідуального попиту по 
горизонталі. 

Таблиця 6.2.  
Ринковий попит на яловичину, 3 покупці. 

Ціна за 1 кг (грн.) 
Величина попиту Загальна 

величина попиту 
за місяць Перший покупець Другий  

покупець 
Третій  
покупець 

10 4 3 5 12 
8 6 6 7 19 
6 8 9 10 27 



 

Конкуренція передбачає значно більшу кількість покупців продукту на ринку, ніж три. 
Для спрощення процесу підсумовування припустимо, що на ринку є 300 покупців яловичини 
і кожен з них вирішив купити однакову кількість м'яса за кожну із різних цін, як це зробив 
наш перший покупець. Отже, ми можемо визначити загальний, або ринковий попит, як 
добуток величини попиту, наведених у табл. 6.1., та 300, і отримаємо результати, що записані 
у таблиці 6.3. Крива D1 на рисунку 6.3. відображає цю криву ринкового попиту для 300 
покупців. 

Таблиця 6.3 
Ринковий попит на яловичину (300 покупців). 

Ціна за 1 кг. 
(грн.) 

Величина попиту за місяць, один 
покупець 

Кількість покупців на 
ринку 

Загальна величина попиту 
за місяць 

1 2 3 4 
10 4 300 1200 
8 6 300 1800 
6 8 300 2400 
4 12 300 3600 
2 16 300 4800 

 
6.1.2 Нецінові фактори зміни попиту 

Ціна є найважливішим фактором кількості будь-якого продукту, який купують. 
Проте, на купівлю продукту можуть впливати й інші нецінові чинники. Тому при побудові 
кривої попиту D1 (рисунок 6.2.) слід також припустити, що "інші умови рівні", тобто інші 
фактори, що визначають величину попиту, є сталими. Коли будь-який з цих визначників 
змінюється, то крива попиту переміщується праворуч або ліворуч від положення D1. 
Переміщення праворуч від D1 до D2 на рисунку 6.4. означає збільшення попиту, тобто 

споживачі купуватимуть більшу кількість продукту за кожну можливу ціну. 
Переміщення ліворуч від D1 до D3 на рисунку 6.4. означає зменшення попиту, тобто 

споживачі купуватимуть меншу кількість продукту за кожну можливу ціну. 
З цієї причини нецінові фактори попиту називають факторами зміни попиту. 
Основними факторами зміни ринкового попиту с: 

 смаки і уподобання споживачів; 
 кількість споживачів па ринку; 
 грошові доходи споживачів; 
 ціни на суміжні товари; 
 сподівання споживачів щодо майбутніх цін і доходів. 

 
 Смаки. Перший фактор зміни попиту - це зміна смаків. Сприятлива для певного 

продукту зміна у смаках або уподобаннях споживачів призведе до зростання попиту за 
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Рис. 6.2 Ринкова крива попиту (D) – сума кривих  
індивідуального попиту (D1, D2, D3). 



кожної ціни. Несприятливі зміни в 
уподобаннях споживачів зменшуватимуть 
попит, переміщуючи криву попиту ліворуч. 
Інколи смаки змінюються швидко. 
Наприклад, у таких галузях, як одяг, їжа, 
популярна музика. У цьому випадку крива 
попиту переміщується досить часто. В 
інших випадках зміни смаків відбуваються 
повільно, але постійно. Науково-технічний 
прогрес, завдяки якому з'являється новий 
продукт, може вплинути на смак 
споживачів. Наприклад в Україні, через 
появу комп'ютерів значно менше стали 
купувати друкарських машинок. Попит на 
комп'ютери зріс, а на друкарські машини 
зменшився. 

 Кількість покупців. Збільшення 
кількості споживачів на ринку збільшує 
попит. Зменшення кількості споживачів 
зменшує попит. Наприклад, зростання 
тривалості життя збільшило попит на 
медичне обслуговування, на місця в 
інтернатах для людей літнього віку. 

 Дохід. Попит на товар залежить 
також від зміни доходів споживачів. Для 
більшості товарів зростання доходів 
спричиняє збільшення попиту. В міру 
збільшення доходів споживачі, як правило, 
купують більше м’яса, добротного одягу, 
побутової техніки. Навпаки, при зниженні 
доходів попит на такі товари зменшується. 

Товари, попит на які перебуває у прямій залежності від зміни грошового доходу, називають 
товарами вищого ґатунку, або нормальними товарами. 

Однак існують і такі товари, які люди починають купувати у менших кількостях, якщо 
їх доходи зростають. Коли доходи перевищують відомий рівень, то споживачі купують 
менше картоплі, маргарину, хліба, а більше-м'яса, фруктів, молочних продуктів, вершкового 
масла тощо. Людина купує менше послуг з ремонту взуття зі зростанням доходів; замість 
цих послуг вони купують нове взуття. 

Товари, попит на які змінюється у протилежному напрямі, тобто збільшується при 
зниженні грошового доходу, називають товарами нижчої споживної цінності. 

У перехідній економіці Україна внаслідок скорочення реальних доходів населення 
попит на товари нижчої споживної цінності збільшився, а попит на нормальні товари 
скоротився. 

 Ціпи па споріднені товари. Збільшить чи зменшить попит на певний продукт зміна 
ціни на споріднений товар, залежить від того, чи цей споріднений товар замінює наш 
продукт, чи є доповненням до нього. Замінник (або субститут) - це товар, який можна 
використовувати замість іншого товару. Взаємодоповнюваний товар (або комплімент) - це 
товар, що використовується у поєднанні з іншим товаром. 

Чай і кава є прикладами взаємозамінюваних товарів. Якщо ціна на каву зростає, то 
споживачі купують менше масла, і це збільшує попит на чай. Навпаки, якщо ціна на каву 
знижується, то споживачі купуватимуть більше кави, і це зменшує попит на чай. Коли 
обидва продукти взаємозамінювані, то між ціною одного товару і попитом на інший є пряма 
залежність. 
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Рис. 6.3 Ринкова крива попиту на яловичину 
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Інші пари продуктів є взаємодоповнюваними товарами, тобто вони «ходять» разом; їх 
потребують одночасно і використовують разом. Якщо ціна на фотоапарати знижується, і ви у 
результаті цього більше купуєте фотоапаратів, то ваш попит на фотоплівку зросте. І навпаки, 
підвищення ціни на фотоапарати зменшить попит на фотоплівку. Отже, попит на 
фотоапарати і фотоплівку є супутнім - це взаємодоповнювані товари. Коли два товари є 
взаємодоповнюваними, то між ціною одного товару і попитом на інший існує зворотна 
залежність. Багато товарів аж ніяк не пов'язані між собою. Це незалежні, самостійні товари. 
Наприклад, для таких пар товарів, як фотоапарати і бензин, дитячий одяг і олія, зміна ціни на 
один товар практично не впливає на попит на інший. 

 Сподівання. Сподівання споживачів щодо майбутніх цін товарів, наявності товарів і 
майбутнього доходу спроможні змінити попит. Якщо люди з будь-якої причини очікують, 
що відносна ціна товару зросте, або що якийсь неціновий чинник приведе до зростання 
альтернативної вартості товару у майбутньому, то споживачі будуть прагнути купити товар 
до очікуваних змін. Сподівання збільшення доходів можуть підштовхнути до меншого 
обмеження поточних доходів. Навпаки, сподівання падіння цін і зниження доходів зменшить 
поточний попит на товари. Наприклад, якщо несприятливі погодні умови знищили більшу 
частину врожаю цукрового буряка, споживачі сподіваються, що ціни на цукор у 
майбутньому зростуть. Тому вони збільшують поточний попит на цукор. 

 "Зміну попиту" не можна плутати зі "зміною величини попиту ". Зміна попиту 
виражається переміщенням всієї кривої попиту або праворуч (збільшення попиту), або 
ліворуч (зменшення попиту). 

Намір споживача щодо купівлі продукту змінився. Причина: зміна одного або більшої 
кількості нецінових чинників попиту. Термін "попит" виражається у вигляді шкали або 
кривої, а тому «зміна попиту» означає, що шкала змінилася і крива змінила своє положення. 
На рисунку 6.4. переміщення кривої попиту D1 у положення D2 або D3 є «зміною попиту». 

 Зміна величини попиту означає переміщення з однієї точки до іншої  точки на 
постійній кривій попиту, тобто перехід від однієї комбінації "ціна-кількість продукту " 
до іншої комбінації. Причиною зміни величини попиту є зміна ціни продукту. На рисунку 
6.4. рух з точки а до точки b no кривій D1 є "зміною величини попиту". 

 
6.2. Пропозиція, фактори формування пропозиції, закон пропозиції 
 
Для подальшого дослідження ринку звернемося до другої сторони-до пропозиції. 
Пропозиція показує різні кількості продукту, які виробник бажає та спроможний 

виробляти і постачати для продажу па ринку за кожну ціну із низки можливих цін 
протягом визначеного проміжку часу. 

У табл. 6.4 наведена шкала пропозиції для індивідуального виробника. Пропозиція 
показує нам, яка кількість продукту буде надана для продажу за різними цінами, а всі інші 
чинники залишаються незмінними. 

Дані табл. 6.4 відображають пряму залежність між ціною і кількістю пропонованого 
продукту. Якщо ціна зростає, збільшується і величина пропозиції, якщо ціна знижується, то 
зменшується також і величина пропозиції. Цю залежність називають законом пропозиції; 
виробники вироблятимуть і пропонуватимуть для продажу більшу кількість свого 
продукту за високу ціну, ніж за низьку. 

Таблиця 6.4.  
Пропозиція яловичини індивідуальними виробниками. 

Ціна за 1 кг (грн.) Величина пропозиції 
за місяць 

10 12 
8 10 
6 8 
4 6 
2 3 



 
Чому крива пропозиції певного товару піднімається вгору? Одна з причин полягає у 

тому, що для постачальника ціна є стимулом для виробництва і продажу свого продукту. 
Чим вище ціна, тим більший прибуток отримує постачальник. 

Графічне зображення шкали пропозиції називають кривою пропозиції. Крива 
пропозиції S зображена на рисунку 6.5., на якому по горизонталі відкладено величину 
пропозиції яловичини, а по вертикалі - ціну на неї. 

Уявімо собі фермера, який може переміщувати свої ресурси між виробництвом різних 
продуктів. Якщо ціна на яловичину зростає, фермеру вигідно вилучати ресурси із 
виробництва свинини і розширювати виробництво яловичини. 

Інша причина криється у законі спадної віддачі. Це закон, який передбачає, що 
додатковий обсяг виробництва від послідовного збільшення одного фактора виробництва 
зменшується, коли інші фактори залишаються без змін. Розглянемо підприємця з легкої 
промисловості. Починаючи від деякого рівня обсягу продукції, перед підприємцями 
звичайно постає проблема зростання витрат виробництва на додаткову одиницю продукції. 
Для покриття цих більших витрат потрібно підвищити ціну на вироблюваний продукт. 
Витрати зростають тому, що такі виробничі ресурси, як устаткування і виробничі площі, 
неможливо збільшити за короткий проміжок часу. Тому, коли фірма збільшує обсяг 
мобільніших ресурсів, наприклад, робочу силу, сировину, то робочі машини в деякий момент 
стають перевантаженими. Внаслідок чого ефективність виробництва знижується, а витрати 
виробництва кожної наступної одиниці продукції збільшуються. Для компенсації 
зростаючих витрат виробники повинні отримувати вищу ціну. Між ціною і величиною 
пропозиції існує пряма залежність. 

Як і у випадку з попитом, визначимо загальну або ринкову пропозицію. Дані про 
ринкову пропозицію наведені у таблиці 6.5. У цій таблиці зображено припущення, що на 
ринку є 300 постачальників, які мають такі ж шкали пропозиції, що й виробник у таблиці 6.4. 
Крива S1 на рисунку 6.6. відображає криву ринкової пропозиції. 

Отже, ціна - це основний фактор, який визначає величину пропозиції. Між: ціною і 
величиною пропозиції товару існує пряма залежність: чим вище ціна, тим більша 
величина пропозиції, і навпаки. 

Таблиця 6.5.  
Ринкова пропозиція яловичини (300 виробників). 

Ціна за 1 
кг (грн.) 

Величина 
пропозиції за 

місяць, 
індивідуальний 

виробник 

Кількість 
покупців на 

ринку 

Загальна 
величина 

пропозиції за 
місяць 

10 12 300 3600 

° 

S 

Рис. 6.5 Крива індивідуальної пропозиції на яловичину 
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8 10 300 3000 
6 8 300 2400 
4 6 300 1800 
2 3 300 900 

 
6.2.1. Нецінові фактори зміни пропозиції 

Ціна є найістотнішим фактором визначення величини пропозиції будь-якого продукту. 
Зображуючи криву пропозиції, вважають, що інші фактори, які визначають величину 
пропозиції, подані заздалегідь і не змінюються. Якщо однин із цих факторів змінюється, то 
крива пропозиції переміщується. 

До основних факторів зміни пропозиції продукту належать:  
 ціни на ресурси;  
 технологія виробництва;  
 податки і субсидії;  
 ціни інших товарів;  
 сподівання зміни цін;  
 кількість продавців на ринку.  

Зміни одного або декількох чинників переміщуватимуть криву пропозиції продукту 
ліворуч або праворуч. Переміщення направо від S1 до S2 на рисунку 6.7. означає збільшення 
пропозиції, тобто, виробники постачатимуть більші кількості продукту за кожну можливу 
ціну. Переміщення вліво від S1 до S3 на рисунку 6.7. відображає зменшення пропозиції, тобто 
постачальники пропонуватимуть меншу кількість продукту за кожного рівня цін. 

Розглянемо докладніше вплив змін кожного фактора на пропозицію. 
 Ціни на ресурси. В основі прийняття рішень з пропозиції лежать витрати 

виробництва. Якщо затрати на виготовлення окремого продукту нижчі від ринкових цін, то 
виробникові вигідно поставляти на ринок такий продукт у великих кількостях. Коли ж 
витрати виробництва високі порівняно з ціною, то виробники можуть навіть припинити 
виробництво цього продукту. До сил, які впливають на витрати виробництва, належать ціни 
на ресурси. Зниження цін на ресурси зменшуватиме витрати виробництва і збільшуватиме 
пропозицію, переміщуючи криву пропозиції праворуч. І навпаки, підвищення цін на ресурси 
збільшуватиме витрати виробництва і зменшуватиме пропозицію, переміщуючи криву 
пропозиції ліворуч. 

Наприклад, в перехідній економіці України зростання цін на енергоресурси привело до 
зменшення пропозиції на більшості ринках індивідуальних товарів. 

Технологія. Крива пропозиції будується на основі даної технології виробництва. 
Шляхом вдосконалення технології підприємці виробляють продукцію з меншими витратами 
ресурсів. За встановлених цін на ресурси знижуються витрати виробництва і збільшується 
пропозиція. 
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Рис. 6.6 Ринкова пропозиція на яловичини 
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Наприклад, внаслідок освоєння шинними об'єднаннями України нових прогресивних 
конструкцій, в тому числі для автомобілів іноземних марок, виробництво шин всіх видів 
збільшилося. 

 Податки і дотації. Фірми розглядають більшість податків як витрати. Наприклад, 
підвищення податків з продажу або з майна збільшуватиме витрати і зменшуватиме 
пропозицію. Дотації є "податком навпаки". Якщо уряд субсидує виробництво деяких товарів, 
то фактично зменшує витрати і збільшує пропозицію цих товарів. 

Наприклад, уряд України встановив податкові пільги для сільськогосподарських 
товаровиробників, які реалізують молоко і м'ясо переробним підприємствам. Такі заходи 
зменшують витрати виробництва і збільшують пропозицію цієї продукції. 

 Ціни на інші товари. Зміни цін на одні товари, у виробництві яких 
використовуються такі ж самі ресурси, як і у виробництві інших, також можуть 
переміщувати криву пропозиції продукту. Зниження ціни на кукурудзу може спонукати 
фермера вирощувати більше пшениці за кожну можливу ціну. 1, навпаки, підвищення ціни 
на кукурудзу може примусити фермерів скоротити виробництво пшениці. Фірми, які 
займаються нафтопереробкою, можуть збільшити виробництво і пропозицію дизельного 
палива, коли ціна на бензин зменшиться. 

 Сподівання. На бажання виробника постачати певний продукт на ринок можуть 
впливати сподівання щодо ціни на цей продукт у майбутньому. Виробники можуть 
затримати постачання бензину на ринок, сподіваючись підвищення ціни на нього у 
майбутньому. Це приведе до зменшення поточної пропозиції. З іншого боку, сподівання 
підвищення цін можуть спонукати фірми розширити свої виробничі потужності, викликаючи 
збільшення пропозиції. 

 Кількість продавців. При незмінному обсязі виробництва кожної фірми більша 
кількість постачальників збільшує ринкову пропозицію. Якщо кількість фірм певної галузі 
збільшується, то крива пропозиції переміщується вправо. Ринкова пропозиція зменшується, 
якщо фірми виходять з цієї галузі. 

Відмінність між «зміною пропозиції» і «зміною величини пропозиції» така ж, як і 
відмінність між «зміною попиту» і «зміною величини попиту». 

Зміна величини пропозиції означає переміщення з однієї точки до іншої по стабільній 
кривій пропозиції. Причиною руху с зміна ціни на відповідний продукт. У таблиці 6.5 
зростання ціни на яловичину з 6 до 8 грн. збільшує величину пропозиції від 2400 до 3600 кг. 
Рух від точки а до точки b на кривій S1 на рисунку 6.7 відображає «зміну величини 
пропозиції». 

Зміна пропозиції виражається у переміщенні усієї кривої пропозиції. Збільшення 
пропозиції переміщує криву пропозиції вправо; зменшення пропозиції переміщує цю криву 
вліво. Причиною зміни пропозиції є зміна одного або декількох чинників зміни пропозиції. 
Переміщення кривої пропозиції з S1 до S2 або S3 на рисунку 6.7. означає "зміну пропозиції". 
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Рис. 6.7 Зміни у пропозиції яловичини 
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6.3. Попит і пропозиція: ринкова рівновага 
 
Для визначення конкурентної ринкової ціни потрібно поєднати аналіз попиту з 

аналізом пропозиції. Сили попиту і пропозиції взаємодіють через ринок, щоб встановити 
рівноважну ціну, або ринкову рівновагу. Ринкова рівновага настає за такої ціни і кількості 
товару, коли попит і пропозиція урівноважені. В цій точці кількість товару, яку покупці хо-
чуть купити, якраз дорівнює тій кількості, яку виробники хочуть продати. Розглянемо 
приклад з яловичиною в таблиці 7.6. щоб зрозуміти, як попит і пропозиція визначають 
ринкову рівновагу. Стовпці 1,2 відтворюють ринковий попит на яловичину з, а стовпці 2,3 - 
ринкову пропозицію яловичини. Нам відомі ті кількості товарів, що купуватимуться і 
продаватимуться за кожної ціни. Яка ж з п'яти можливих цін, за якими можуть продавати 
яловичину на ринку, буде ринковою ціною на яловичину? 

Таблиця 6.6. 
Ринкова пропозиція і попит на яловичину. 

 

 
Щоб встановити рівноважні ціну і кількість, необхідно знайти ціну, за якої кількість 

товару, яку хочуть купити, співпадає з кількістю, яку хочуть продати. Станемо на шлях 
спроб і помилок і почнемо з ціни 8 грн. за кілограм. Чи може ця ціна зберегтися протягом 
тривалого періоду часу? Звичайно, що не може. Як видно з таблиці, за ціни 8 грн. виробники 
бажають продати 3000 кг яловичини на місяць, а покупці хочуть купити 1800 кг. Ціна 8 грн. 
заохочує фермерів вирощувати більше корів, але знеохочує споживачів купувати таку велику 
кількість яловичини. Внаслідок цього на ринку виникне надлишок в 1200 кг яловичини, або 
надлишок пропозиції яловичини. Через те, що пропозиція велика, а покупців небагато, ціна 
на яловичину почне падати, як це показано в стовпці 4 таблиці 6.6. 

Припустимо, що ціна становить 2 грн. Зіставлення колонок 1 і 3 показує, що за цієї ціни 
споживання яловичини перевищить її виробництво. В результаті виникне нестача в 3900 кг, 
або надлишковий попит на яловичину. Запаси яловичини почнуть швидко зникати. Багато 
потенційних споживачів будуть готові платити ціну, вищу ніж 2 грн. за кілограм яловичини, 
щоб забезпечити себе цим продуктом. Це спричинить зростання ціни на яловичину, як видно 
зі стовпця 4 таблиці 7.6. Можна розглянути й інші ціни, але результат буде аналогічним. 
Лише при ціні 6 грн. обсяг попиту у 2400 кг за місяць дорівнюватиме обсягу пропозиції, 
тобто рівноважна кількість становить 2400 кг. Ціна перебуває у стані рівноваги, або відсутня 
будь-яка тенденція до її підвищення чи зниження. Рішення виробників про продаж і рішення 
споживачів про купівлю взаємоузгоджуються. 

Графічний аналіз попиту і пропозиції, зображений на рисунку 6.8., дає аналогічні 
результати. Криві попиту і пропозиції накладені на одну і ту саму діаграму і перетинаються 
лише в одній точці. Рівноважна ціна досягається лише на перетині цих кривих в точці Е. 

За будь-якої ціни, вищої від рівноважної, виникає надлишок пропозиції, що показано 
лінією «надлишок». Стрілки спрямовані донизу і вказують напрямок, у якому ціни 
рухаються внаслідок конкуренції продавців. За ціни, яка нижча від рівноважної, виникає 
нестача продукту, що також показано на рисунку лінією «нестача». Конкуренція між 
покупцями за дефіцитний продукт примушує ціну на нього зростати. Лише у точці Е 
досягається стала ціна. 

Загальна величина 
попиту (за місяць) 

Ціна за 1 кг (грн.)  
(2) 

Загальна величина 
пропозиції (за 
місяць) (3) 

Надлишок (+) або 
нестача (-);  

(тиск на ціну) 
1200 10 3600 + 2400 (вниз) 
1800 8 3000 +1200 (вниз) 
2400 6 2400 0 (немає) 
3600 4 1800 -1800 (вверх) 
4800 2 900 -3900 (вверх) 



 Отже, рівноважні ціна та кількість мають місце там, де кількість товару, яку 
бажають поставляти, дорівнює кількості, яку хочуть купувати. 

На конкурентному ринку ця рівновага досягається на перетині кривих попиту і 
пропозиції. У нашому прикладі рівноважна ціна становить 6 грн., а рівноважна кількість - 
2400 кг. 

Чи може хтось, крім покупців і продавців, втрутитися у процес встановлення ринкової 
ціни? Так, це може зробити держава, яка у законодавчому порядку встановлює максимальну 
або мінімальну ціну. 

Встановлення максимальних цін має на меті контроль за високими цінами та 
доходами. А встановлення мінімальних цін проводиться переважно у сфері соціального 
страхування, коли держава встановлює мінімальні зарплату, пенсію. Нижче цього рівня 
виплачувати зарплату або пенсію заборонено. Також держава може встановлювати у 
законодавчому порядку на деякі товари мінімальні ціни, які вищі за ринкові. Різниця між 
мінімальними цінами і ринковими цінами виплачується виробникам цих товарів як субсидія. 
Внаслідок цього може виникнути надлишок цього продукту на ринку (рис. 6.8.). 

Розглянемо іншу ситуацію, коли уряд встановлює максимальну ціну на деяку 
продукцію, яка є нижча від ринкової ціни. У такій ситуації покупців є більше, ніж 
продавців, і виникає надлишок попиту й нестача пропозиції. Досить швидко ця продукція 
зникне з полиць магазинів. Пропозиція, через те, що вона недостатня, повинна бути якось 
узгоджена. Держава може застосувати нормування товарів, тобто кожен купує лише певну 
кількість товарів. Для цього запроваджуються картки, талони тощо. Такий державний 
розподіл призводить до виникнення чорного ринку та інших способів обійти порядок. Така 
ситуація була характерною для економіки України. 

Як було розглянуто нами вище, попит і пропозиція можуть змінюватися під впливом 
нецінових чинників. Коли відбуваються ці зміни, це безпосередньо відбивається на ринкових 
цінах. Розглянемо вплив змін попиту і пропозиції на рівноважну ціну і кількість. 

 
6.3.1 Зміна попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і кількість продукції 

∗ Зміна попиту. Спочатку ми розглянемо реакцію ринку на зміни попиту, 
припускаючи, що пропозиція незмінна. Припустимо, що попит збільшується, як показано на 
рисунку 6.9.А. Крива попиту D1 переміщається вправо і займає нове положення D2, і тим 
самим приводить до переміщення точки рівноваги від Е1 до Е2. Оскільки нова точка 
перетину кривих попиту і пропозиції знаходиться у вищій точці на осях ціни і кількості, то 
збільшення попиту за незмінної пропозиції спричиняє ефект зростання ціни і ефект 
збільшення кількості продукту. 

∗ Зменшення попиту, що показано на рисунку 6.9.Б, переміщує криву попиту вліво 
від D1 до D2. Внаслідок цього виникає ефект зниження ціни і ефект скорочення кількості 

Точка рівноваги 

Рис. 6.8 Ринкова рівновага попиту і пропозиції 

Р

Q 0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

S D 

° 

Надлишок  

Нестача   



продукту. Отже, існує пряма залежність між зміною попиту і, як наслідок цього, змінами 
рівноважних ціни і кількості продукту. 

∗ Зміна пропозиції. Рівновага досить часто порушується змінами пропозиції. 
Припустимо, що попит є незмінним, а пропозиція збільшується від S1 до S2 (рис. 6.9.В). 
Точка перетину кривих попиту і пропозиції переміститься від Е1 до Е2. Внаслідок цього 
виникнуть ефект зниження ціни і ефект зростання кількості продукту. 

∗ Ситуація зменшення пропозиції відображена на рисунку 6.9.Г. Внаслідок 
переміщення кривої пропозиції вліво виникне ефект підвищення ціни і ефект зменшення 
кількості. Існують зворотна залежність між зміною пропозиції і наслідковою зміною 
рівноважної ціни, та пряма залежність між зміною пропозиції і наслідковою зміною 
рівноважної кількості продукту. 

На ринку можуть виникати багато складних випадків, коли одночасно змінюються і 
попит, і пропозиція. Вплив цих змін на рівноважні ціну і кількість наведено у таблиці 6.7. 

 
Таблиця 6.7. 

Вплив змін попиту і пропозиції на рівноважну ціну і кількість. 
 

Зміна попиту Зміна 
пропозиції 

Вплив на 
рівноважну ціну 

Вплив на 
рівноважну 
кількість 

Зменшення Збільшення Зменшення Неоднозначний 
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Коли Нецінові фактори, що впливають на попит і пропозицію, змінюються, це 

призводить до змін попиту чи пропозиції і зміни рівноважної ціни та кількості. 

Висновки 
 

1. Попит - це кількість продукту, яку споживачі бажають і спроможні купити 
за кожну ціну із низки можливих цін за деякий проміжок часу. 

2. Між величиною попиту і ціною існує зворотна залежність. На будь-якому 
ринку за незмінних всіх інших чинників зниження ціни збільшує величину попиту. Таку 
зворотну залежність економісти називають законом попиту. В основі закону попиту лежать 
психологічний фактор, принципи спадної граничної корисності, ефект доходу та ефект 
заміщення. 

3. Графічне зображення зворотної залежності між величиною попиту і ціною називають 
кривою попиту. Для її зображення по горизонталі відкладаємо величину попиту, а по 
вертикалі   ціну. Крива попиту мас спадний характер. 
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Рис. 6.9 Зміни попиту і пропозиції та їх вплив на ціну і кількість продукту 



4. На купівлю будь-якого продукту впливають Нецінові фактори: смаки і уподобання 
споживачів, кількість споживачів на ринку, грошові доходи споживачів, ціни на сумісні 
товари, сподівання споживачів щодо майбутніх цін і доходів. Зміна одного або декількох 
нецінових факторів спричиняє зсув кривої попиту. її переміщення праворуч означає 
збільшення попиту, а переміщення ліворуч - зменшення попиту. 

5. «Зміну попиту» необхідно відрізняти від «зміни величини попиту». «Зміна попиту» 
виражається у переміщенні кривої попиту внаслідок зміни нецінових факторів. «Зміна 
величини попиту» означає переміщення з однієї точки до іншої: на постійній кривій попиту 
внаслідок зміни ціни продукту. 

6. Пропозиція - це кількість продукту, яку виробник бажає виробляти і постачати для 
продажу на ринку за кожну ціну із низки можливих цін за деякий проміжок часу. 

7. Між величиною пропозиції і ціною існує пряма залежність. Виробники 
вироблятимуть і пропонуватимуть для продажу більшу кількість свого продукту за високу 
ціну, ніж за низьку. Таку залежність називають законом пропозиції. 

8. Графічне зображення прямої залежності між величиною пропозиції і ціною 
називають кривою пропозиції. По вертикалі відкладаємо ціну, а по горизонталі - величину 
пропозиції. Крива пропозиції має висхідний характер. 

9. Пропозиція будь-якого продукту залежить від нецінових факторів, до яких 
належать ціна на ресурси, технологія виробництва, податки і субсидії, ціни інших товарів, 
сподівання змін цін, кількість продавців на ринку. Зміна будь-якого з цих факторів 
спричиняє зсув кривої пропозиції, її переміщення праворуч означає збільшення пропозиції, а 
переміщення ліворуч - зменшення пропозиції. 

10. «Зміни пропозиції» не можна плутати із «зміною величини пропозиції». "Зміна 
пропозиції" відбувається внаслідок зміни нецінових факторів і виражається у переміщенні 
кривої пропозиції. "Зміна величини пропозиції" означає переміщення з однієї точки до іншої 
на постійній кривій пропозиції внаслідок зміни ціни на продукт. 

11. На конкурентному ринку сили попиту і пропозиції вступають у взаємодію для 
встановлення рівноважної ціни, або ринкової рівноваги. Рівноважною є ціна, за якою 
величина попиту і величина пропозиції врівноважуються. 

12. За ціни, вищої від рівноважної, на ринку виникає надлишок товарів, оскільки 
виробники бажають постачати більшу кількість товарів, ніж покупці купувати. Це спричиняє 
падіння ціни до рівноважної. 

13. Ціна, що нижча від рівноважної, призводить до дефіциту товарів. Ціна 
підвищується, доки не досягне рівноважної. 

14. Зміна будь-якого нецінового фактора, що викликає зсув кривої попиту або 
пропозиції, призводить до зміни рівноважної ціни і рівноважної кількості на ринку. 
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 7.1. Поняття і типи змішаної ринкової системи 
 
7.1.1. Соціально-економічна основа змішаної економічної системи 
 
Вчені — економісти однозначно стверджують, що в ході розвитку економіки за всю 

історію людства можна виділити дві основні чисті форми: централізовано керована 
економіка, в якій господарське життя організує укладальник планів - адміністративний 
апарат, та ринкове господарство, де підприємства і домогосподарства самостійно розроб-
ляють плани і вступають в економічні відносини між собою під впливом автоматизму ринку, 
що координує їх діяльність. Вимірювальний інструмент, який при цьому використовується - 
ціна, що вільно встановлюється за взаємною згодою покупця і продавця. 

Усі реально діючі на сьогодні у світі економічні системи тією чи іншою мірою за 
характером функціонування притаманних їм механізмів, інституцій та установ слід 
кваліфікувати як змішані. 

Еволюція капіталістичного способу виробництва породила могутні економічні 
організації у формі великих корпорацій і потужних профспілок. Здатність цих могутніх 
блоків маніпулювати функціями ринкової системи, деформуючи її конкурентну природу, 
спонукає уряд втручатися в економіку з метою стабілізації та росту останньої. Поєднання в 
якості координаційного механізму як ринкових методів регулювання економічних процесів в 
національній економіці, так і централізованого планування, є визначальною ознакою 
змішаних економічних систем. 

Змішана (ринково-державна) економічна система є проміжною між чистою ринковою і 
командною. Уряд тут відіграє активну роль: 

 сприяє стабілізації і зростанню економіки; 
 забезпечує економіку деякими товарами і послугами, які виробляються в 

недостатньому обсязі або й зовсім не постачаються ринковою системою; 
 модифікує розподіл доходів і ресурсів тощо. 
 
Крім того, в змішаних економічних системах функціонують економічні організації у 

вигляді великих корпорацій (монополій) та профспілок, тобто змішана економічна система є 
регульованою ринковою економічною системою, де ринок, як форма організації суспільного 
виробництва, контролюється і регулюється державою за допомогою адміністративних 



економічних заходів, через які держава забезпечує ефективність, справедливість і 
стабільність. 

У конкурентній ринковій економічній системі, в силу егоїстичної природи ринку, 
доходи, отримані в результаті конкуренції, не розподіляються таким чином, щоб 
забезпечити, незалежно від форм і результатів діяльності людини, такий рівень добробуту, 
який дозволяв би максимізувати споживання матеріальних та духовних благ і послуг для усіх 
верств населення. У механізм ринкового розподілу не потрапляють громадяни, зайняті у 
галузі фундаментальної науки, освіти, інших видах гуманітарної діяльності а також в 
управлінні, перебувають на утриманні державою. Сюди ж відносимо інвалідів, дітей, людей 
старшого покоління, для яких джерелами існування залишаються або власні заощадження, 
або благодійні фонди. З метою забезпечення соціальної справедливості держава включається 
в регулювання ринкових процесів. 

Ще одна вагома обставина змушує державу здійснювати регулювання: тенденції 
трансформації конкурентної ринкової економічної системи в монополістичну чи 
олігополістичну, зріст рівня інфляції зумовлює антиінфляційні та антимонополістичні заходи 
держави. 

Необхідність та межі державного втручання в економіку визначаються цілями 
соціально-економічного розвитку тієї чи іншої країни. Так, у США, Канаді, Великобританії 
дотримуються концепції економічного лібералізму, що полягає у державній активності через 
бюджетно-фіскальну та грошово-кредитну системи. У багатьох економіках країн Західної 
Європи дотримуються концепції економічного дирижизму, що полягає у застосуванні 
державою індикативного планування з метою координації діяльності суб'єктів національної 
економіки для визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку. Так, зокрема, у 
Франції у рамках державного сектора економіки застосовується плановий контракт, а в 
приватному секторі - держзамовлення. Одним із методів державного регулювання 
національної економіки є також дія законів, що регламентують відповідний рівень 
соціальних гарантій: мінімальний розмір заробітної плати, виплати по безробіттю, розмір 
пенсій тощо. 

 Перехідні економічні системи - це різновид змішаної в період трансформації 
економічної системи з одного в інший функціональний чи функціонально-історичний 
тип. 

Сучасна змішана ринкова економічна система характеризується наявністю державної 
власності поряд з інститутом класичної приватної власності, а також поступовим 
доповненням ринкового сектора економіки так званим позаринковим, де виготовляються, 
реалізуються і споживаються суспільні і квазісуспільні блага і послуги. Ці суспільні блага є 
неподільними. До неринкового сектора економіки відносимо також ті державні 
підприємства, які займаються підприємницькою діяльністю. Часто державний сектор 
охоплює підприємства з природною монополією, зумовлену технічними факторами, це - 
водопостачання, енергопостачання, залізниці, пошта, зв'язок тощо. 

 У реальній практиці господарювання економічна система завжди є тією чи іншою 
мірою змішаною ринковою економічною системою. У ній  органічно доповнюють один 
одного два механізми регулювання економічних процесів: ринковий і позаринковий  
(державно-монополістичний). 

Змішані економічні системи

Перехідні економічні системи

Ринково-державні Державно-ринкові 

Ринковий змішаний 
капіталізм 

Соціальна ринкова 
економіка 

 

Ринковий соціалізм 

Посткапіталістичні Постсоціалістичні

Рис. 7.1. Типологізація змішаних економічних систем. 



 
За способом організації ринку виділяють такі типи змішаних економічних систем: 
 
 ринковий змішаний капіталізм, в якому переважає приватна власність, ринковий 

механізм виробництва і розподілу модифікований втручанням держави. Приклади 
охоплюють США, Японію, Канаду, а також більшість країн Західної Європи; 

 соціальну ринкову економіку, як метод соціальної політики, який поєднує у собі 
принцип свободи на ринку з принципом соціального зрівнювання; 

 ринковий соціалізм, де засоби виробництва належать державі або трудовим 
колективам, а виробництво і розподіл регулюються ринковим механізмом. Прикладами 
слугують колишня Югославія та Угорщина другої половини 80-х pp. XX ст. (див. рис. 7.1.). 

Якщо узагальнити, то змішані економічні системи можна поділити на два великих типи: 
ринково-державні і державно-ринкові. 

 
7.1.2. Ринково-державні змішані економічні системи 
В національних економічних системах, де соціально-економічною основою служить 

приватна власність, виражена як індивідуальною, так і колективними формами (партнерська, 
корпоративна, тощо), а також провідне становище мають ринкові методи регулювання при 
коригуючій ролі державних механізмів, такі змішані системи кваліфікують як ринково-
державні. Прикладами даного типу змішаних економічних систем можуть слугувати 
розвинені економіки країн Заходу, у яких ринковий механізм все більше доповнюється 
державним регулюванням. Серед переліку цих країн економіка США найбільше тяжіє до 
моделі "вільного ринку", хоча 1/5 національного продукту виробляється під егідою уряду, а 
1/3 національного продукту іде на соціальні програми та закупівлю урядом товарів та послуг. 
В Японії панує «корпоративний патерналізм», розвинуте планування та координація 
економічної діяльності уряду і приватного сектора. У Швеції, не дивлячись на те, що 90% 
господарської діяльності зосереджено в приватних фірмах, держава енергійно бере участь в 
перерозподілі доходів та забезпеченні економічної стабільності. У Франції економічна 
система тяжіє до «державного дирижизму», а в Німеччині та Австрії сформувалась модель 
«соціального ринкового господарства». 

Визначальною ознакою ринково-державних змішаних економічних систем є наявність і 
пріоритетність таких механізмів та інститутів, які дозволяють ринковим цінам розподіляти 
рідкісні економічні ресурси, забезпечувати інформацію про рішення, що їх приймають 
споживачі, фірми та постачальники ресурсів, і узгоджувати ці рішення. Держава ж вирішує ті 
соціально-економічні проблеми, які непідвладні ринкові, зокрема: розробка й затвердження 
правових основ економіки, визначення мети й пріоритетів макроекономічного розвитку, 
реалізація соціальних цінностей, фінансування суспільних благ і послуг, стабілізація 
економіки, яка б забезпечувала повну зайнятість і стабільний рівень цін тощо. 

 
7.1.3. Державно-ринкові змішані економічні системи 
Державно-ринкові змішані системи характеризуються панівним становищем суспільної 

власності при невпинному становленні приватних форм та розширенні ринкових механізмів 
регулювання при домінації централізованого адміністративного планування. До таких 
економік належать в першу чергу перехідні економічні системи країн постсоціалістичного 
простору, у тому числі Україна. 

Окрім формування і організації функціонування ринкового законодавства та 
забезпечення нормальної роботи ринкового механізму, держава вирішує ще такі соціально-
економічні проблеми, які ринок, в силу своєї егоїстичної спрямованості не тільки не вирішує, 
а й загострює. Це проблеми справедливого розподілу доходів, структурні зрушення в 
економіці, ефективне використання досягнень НТП, міжнародний поділ праці, екологія 
тощо. Регулюючий вплив держави на економіку здійснюється через систему директивного 
чи індикативного планування, бюджетно-податкову і грошово-кредитну системи. В Україні 
вкрай необхідним є створення дієвого гнучкого господарського механізму змішаного типу з 
обов'язковим елементом державного індикативного спрямувальною планування, приведення 



системи оплати праці лібералізованій системі ціноутворення, дієвого і адресного соціального 
захисту. 

Вплив держави на економіку найбільш відчутний через податкову систему та державні 
видатки. Державне регулювання має важливі наслідки для виробництва, зайнятості, 
продуктивності праці, рівня цін та розміщення ресурсів. Найповніше вплив держави, її 
економічна роль проявляється через здійснення урядових закупівель товарів та послуг і 
державних трансфертних платежів. У перелік державних закупівель входять:  оснащення 
національних збройних сил,  купівля товарів галузей ракето, судно, машинобудування, 

 будівництво автомагістралей,  інституцій охорони здоров'я та освіти,  оплата 
послуг працівників соціальної сфери тощо. Держава здійснює перерозподіл податкових 
надходжень окремим верствам населення у вигляді виплат по безробіттю, соціальному 
страхуванню - все це так звані трансфертні платежі. У США податкові надходження, 
необхідні для фінансування державних закупівель і трансфертних платежів складають 30% 
національного продукту, у Швеції цей показник становить 51%, у Норвегії - 46%, у Франції, 
Великобританії та Німеччині відповідно - 45%, 39% і 37%. На ріст і масштаби державних 
видатків та податків впливають урбанізація та попит на суспільні блага (органи національної 
безпеки, громадський транспорт, пожежна безпека, каналізація, нові можливості у здобутті 
освіти та підвищенні якості робочої сили тощо), егалітаризм (розвиток соціального 
страхування, виплати по безробіттю, соціальне забезпечення, державна програма безплатної 
медичної допомоги, державне житлове будівництво тощо). 

Тяжіння національної економіки будь-якої країни світу чи до ринково-державної, чи до 
державно-ринкової залежить, насамперед, від того, яким історичним шляхом розвивалась 
економічна система, яку економічну політику проводили уряди цих країн, економічні ідеї 
яких шкіл політичної економії були найбільш прийнятні і в якій мірі реалізовані, зрештою, 
які етногосподарські традиції сформували світогляд тієї чи іншої нації. Так, зокрема, ідеї 
економічної свободи, реалізації свого творчого індивідуалізму найбільш повно проявили 
себе в історії розвитку США, природно оформившись у такий тип економічної системи, який 
найбільше тяжіє до чистого капіталізму. 

 
7.1.4. Проблеми формування змішаної економічної системи України 
Національна економічна система України може бути кваліфікована як державно-

ринкова перехідна змішана економічна система із тенденціями послаблення 
централізованого регулювання економічних процесів і подальшого трансформування у 
ринково-державну змішану економічну систему. 

Перехідну змішану економічну систему України на сучасному етапі кваліфікують як 
постсоціалістичну і постадміністративну. Процес формування постсоціалістичної 
економічної системи в Україні розпочався після проголошення Державної незалежності і 
здійснюється у напрямі утворення змішаної ринкової економічної системи капіталістичного 
типу. У сучасній економічній системі України одночасно спостерігаються процеси як 
соціалізації, так і капіталізації економічного розвитку, що визначає її змішаний характер. 

У зв'язку із кризою адміністративної системи відбувся одночасно раптовий її демонтаж 
у напрямку ринкової економічної системи. Але це дало лише часткові результати через певні 
об'єктивні межі: адміністративні методи регулювання не можуть бути повністю витіснені 
економічними методами в перехідній економічній системі України. На жаль, було 
зруйновано окремі раціональні форми економічного регулювання, зокрема освітня, медична 
та соціокультурна сфери. Постадміністративна змішана економічна система України йде 
певний час, внаслідок недорозвиненості капіталістичних інституцій, носитиме 
адміністративний характер, однак, у процесі розвитку ринкові економічні відносини 
набуватимуть все більш панівного становища. 

 
7.2. Структура змішаної економічної системи 
 
7.2.1. Особливості структури ринково-державних та державно-ринкових змішаних 

економічних систем 



Змішаною вважається економіка, у якій і державні, і приватні рішення визначають 
структуру розподілу ресурсів. Залежно від того, які методи регулювання економічних 
процесів домінують у національній економіці, змішані економічні системи поділяються на 
дві частини: ринково-державні і державно-ринкові. 

 
Рис. 7.2 Структура змішаної економічної системи 

 
Структура кожної національної змішаної економічної системи має два сектори: 

державний і приватний (див. рисі 7.2.). У ринково-державних змішаних економічних 
системах приватний сектор, представлений домогосподарствами та приватними 
підприємствами, є визначальним відносно державного. Поруч із ринковим ціноутворенням 
існує капіталістичний спосіб розподілу, що передбачає значну майнову нерівність у 
суспільстві. Відсоток державної власності у соціально-економічній системі ринково-
державної змішаної економіки незначний, а може бути і повністю відсутній. Домінує 
приватна власність на фактори виробництва: індивідуальна та корпоративна. Державне 
регулювання економіки відбувається через податкову систему і зводиться до 
антимонопольної діяльності, виробництва суспільних благ тощо. Розподіл ресурсів у галузі 
народного господарства значною мірою визначається економічними, а не адміністративними 
законами. Макроекономічне планування національного виробництва з боку держави 
мінімальне, носить індикативний, рекомендаційний характер. 

Другий тип змішаних економічних систем - державно-ринкові. Ці системи мають дещо 
інші особливості. Адміністративні методи регулювання тут більш поширені. Держава 
централізовано впливає на врівноваження сукупного попиту і пропозиції, здійснює 
перерозподіл доходів з метою усунення надмірних відмінностей у рівні доходів, корегує роз-
поділ ресурсів з метою змін структури національного продукту, активно регулює 
зовнішньоекономічні відносини і валютний ринок, займається підприємницькою діяльністю, 
тощо. 

Типовим прикладом ринково-державних змішаних економічних систем служать 
національні економіки США, Великобританії, Німеччини, Швеції, а державно-ринкових - 
економіка Франції. 
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7.2.2. Державний і приватний сектори змішаної економічної системи 
Змішану ринкову економічну систему, як окремий функціональний тип економічних 

систем, вирізняє її структура, що містить державний і приватний сектори. У приватному 
секторі змішаної економічної системи виробляються, обмінюються і споживаються блага і 
послуги індивідуального порядку. Тобто, виготовляються товари з метою особистого їх 
споживання. Приватний сектор характеризується взаємодією двох інституцій: 
домогосподарств і підприємств. Середовищем цієї взаємодії виступає національний ринок, 
який теж має свою структуру: ринок ресурсів та ринок продуктів. Домогосподарства на 
ринку ресурсів виступають продавцем, у яких підприємства купують необхідні їм фактори 
виробництва: землю, капітал, робочу силу, підприємницькі здібності. На ринку продуктів, 
навпаки, домогосподарства виступають у ролі покупців, виявляючи попит на результати 
виробництва підприємств: продуктові і промислові товари, послуги. 

У державному секторі змішаної економічної системи відбувається виробництво так 
званих суспільних та квазісуспільних благ і послуг. Це такі результати національного 
виробництва, якими користується суспільство загалом (наприклад, сигнали маяка у морі). 
Іноді у державному секторі змішаних економічних систем, особливо державно-ринкових, 
продукуються також несуспільні блага, які призначаються для індивідуального споживання, 
тоді державні підприємства виступають такими ж суб'єктами ринкових відносин, як і 
приватні фірми. У змішаних економічних системах держава здійснює закупівлю товарів і 
послуг на ринку продуктів, факторів виробництва на ринку ресурсів для ефективного 
функціонування державних установ, а також виплачує так звані трансфери-державні платежі 
певним верствам населення, котрі з певних причин не в змозі себе утримати (вимушене 
безробіття, інвалідність, низький рівень доходів у багатодітних сім'ях тощо). 

Детальніше функціонування державного і приватного секторів змішаної економічної 
системи буде нами висвітлено у наступній темі. 

 
7.2.3. Формування структури змішаної економічної системи України 
Змішана економічна система України визначається як перехідна від адміністративної 

соціалістичної до посткапіталістичної економічної системи. Відбувається становлення 
ринкових інституцій, постійних змін зазнає структура економічної системи України. Йде 
активний і незворотний процес утвердження механізмів приватної власності, розширення 
корпоративного та приватного секторів економіки. Нині більш як 70% загального обсягу 
промислової продукції виробляється на недержавних підприємствах. Реалізуються завдання 
земельної реформи, більш як 6 млн. громадян України отримали земельні паї, обсяг яких 
становить близько половини земельних угідь України. 

Оскільки підприємництво та малий бізнес виступають основними рушійними силами 
примноження багатства нації, то в Україні здійснюється процес стимулювання такої 
діяльності, через законодавчу систему. 

Отже, процеси роздержавлення та приватизації державних підприємств, розвиток 
дрібного та середнього бізнесу, корпоратизація - все це ознаки структурних зрушень 
становлення і подальшого розвитку приватного сектора змішаної економічної системи 
України. Щодо державного сектора економіки України, то, в силу розвитку приватного сек-
тора, на чільне місце виступають економічні, а не адміністративні методи державного 
регулювання господарського життя. Зміст економічних методів не передбачає прямого 
впливу на об'єкти регулювання, а лише формує таке економічне середовище, яке скеровувало 
б вибір відповідної поведінки суб'єктів економіки для досягнення найвищих результатів. 
Основними напрямами та інструментами державного регулювання економіки України, 
із врахуванням світового досвіду, повинні стати: 

 регулювання та диференціація податкових ставок, 
 регулювання процентних ставок по кредитах комерційних банків, 
 інвестиції у виробничу та соціальну інфраструктури, 
 державні замовлення, закупівлі, 
 інвестиції у соціальну сферу, 
 регулювання грошової маси, 



 регулювання цін, 
 державне програмування економіки, основними формами якого є розробка і 

реалізація національної програми та цільових комплексних програм. 
 
7.3. Змішана економічна система і соціально-політична система суспільства 
 
У сучасному розумінні змішана економічна система є основою такого суспільного 

ладу, що поєднує ефективне виробництво зі справедливим розподілом. Основними 
функціями держави "змішаної економіки" є перерозподіл доходів з метою забезпечення 
суспільного добробуту. Існує ряд спільних проблем, які вирішуються в межах всіх 
національних моделей змішаної економіки: 

 створення умов для співіснування різних форм власності на засоби виробництва і 
типів підприємств (приватної, державної і суспільної форм власності, ринкового і 
монополістичного секторів, приватних, державних і суспільних підприємств); 

 визначення форм економічної демократії і вирішення пов'язаних з ними питань 
самоуправління та участі трудящих в управлінні; 

 визначення меж втручання держави в економіку та форм участі держави у 
виробництві; 

 визначення меж суспільного контролю за виробництвом і розподілом; 
 визначення методів управління змішаною економікою, ступеня поєднання 

планового та ринкового механізмів регулювання економіки; 
 принципи політики соціального реформування, управління соціальною сферою та 

формування її інфраструктури, і вирішення, пов'язаного з цим питання про головну 
мету економічної політики і засоби її досягнення. 

Різні способи вирішення цих проблем визначають національну специфіку соціального 
реформування в окремих країнах, надають особливих рис моделям «змішаного економічного 
ладу» як «третього шляху» економічного розвитку. 

 
7.3.1. Змішана економічна система і капіталізм з елементами соціалізації 
 
Процес трансформації капіталістичних економічних систем у змішані зумовлює 

еволюційний поступ явища соціалізації, що передбачає орієнтування економічного розвитку 
в соціальному руслі та поширення неринкового, в основі своїй державного сектора 
економіки. Тип капіталістичної економічної системи утворений через реалізацію фіскальної 
політики і у своєму складі містить суспільний і квазісуспільний підсектори. Суспільний 
підсектор продукує блага, які споживаються колективно і плануються до виробництва 
адміністративними методами. Квазісуспільний підсектор створює блага і послуги, 
виробництво і споживання яких може частково регулюватися через ринковий механізм. 
Посткапіталістичні змішані економічні системи містять ширший державний сектор 
економіки, у тому числі: власне суспільний підсектор, наприклад, національна та внутрішня 
безпека, освіта, охорона здоров'я; квазісуспільний підсектор, зокрема освіта, культура; 
підсектор державної підприємницької діяльності, в якому виготовляються також 
індивідуальні блага і послуги, що регулюються через ринок. Так, високою є питома вага 
державної підприємницької діяльності у Франції, Швейцарії, Японії, Німеччині. Економіка 
США тяжіє до першого типу - власне капіталістичних реальних змішаних економічних 
систем. 

 
7.3.2. Змішана економічна система і соціалізм з елементами капіталізації 
Пріоритет державного чи ринкового методів регулювання у змішаній економічній 

системі становить собою підґрунтя для типологічної класифікації так званих 
постсоціалістичних економічних систем. Відтак можна виділити державно-ринкові та 
ринково-державні Постсоціалістичні змішані економічні системи. Визначальною 
властивістю першого типу є провідне становище державних методів регулювання при 
коригуючій ролі ринкових механізмів. Цей тип має місце в економіці Китаю. Другий тип, як 



можна здогадатись із назви, висхідними має ринкові механізми, а регуляційні функції 
держави послаблюються. Сюди належать економічні системи країн СНД, Східної Європи, у 
тому числі України. 

 
 

Щодо шляхів реорганізації постсоціалістичних змішаних економік, і в першу чергу 
національної економіки України, то можна окреслити три комплексні стратегічно 
визначальні напрямки: 

 реорганізація власності, її форм, структур і способів функціонування; 
 реорганізація ринку і ринкових структур; 
 реорганізація системи регулювання суспільного виробництва. 
Реорганізація власності повинна мати свою специфіку. Сама по собі та чи інша форма 

власності не може бути ні більш, ні менш ефективною. Більш чи менш ефективним є рух до 
тієї чи іншої форми власності, їх перехід одна в одну, їх синтез. Стратегічні завдання 
реформування сучасних економік об'єктивно вимагають здійснювати процес трансформації, 
а не повної зміни, адміністративного ринку у сучасний ринок, під яким розуміють 
контрактний в своїй основі ринок, коли виробники і споживачі продукції виробляють і 
реалізують її за контрактом, тобто на основі узгодженого плану. Щодо проблеми 
реорганізації системи регулювання суспільного виробництва, то зауважимо, що державне 
регулювання було майже повністю згорнуте, а ринковий механізм регулювання так і не був 
створений. Це і було однією з основних причин поглиблення кризових явищ у вітчизняній 
економіці та, аналогічно, і в економіках інших постсоціалістичних країн. 

Отже, реорганізація повинна здійснюватись шляхом доповнення  державного 
регулювання економік постсоціалістичних країн елементами класичного ринкового 
регулювання і певної трансформації першого в друге. 

Таке реформування механізму регулювання найбільш відповідає умовам вітчизняної 
економіки та загалом умовам постсоціалістичних економік. 

 

 

Соціально-політична система 
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Змішана економічна система

Рис. 7.3 Соціальне реформування у змішаних економічних системах 



 
7.3.3. Еволюція змішаної постсоціалістичної економічної системи України 
 
Національна економічна система України на сучасному етапі свого розвитку 

визначається як перехідна посткапіталістична змішана економічна система. Процес 
трансформації залежить від темпів становлення капіталістичних інституцій з одного боку, та 
державного контролю ходу ринкових реформ - з іншого. 

Можна намітити позитивні та негативні тенденції розвитку національної економічної 
системи України. 

Тип національної економічної системи України може сформуватись за позитивними 
перспективами трансформації лише за умови реалізації науково обґрунтованої державної 
економічної політики економічних реформ, в основі якої повинна лежати програма 
структурної перебудови національної економіки (програма формування раціональної 
структури економіки), яка, в свою чергу, повинна виходити із засад ресурсозбереження, 
зниження енергосировинної місткості виробництва, ринкових реформ в системі власності на 
ресурси, перегляду деформованої системи бюджетного фінансування (в першу чергу 
житлово-комунальних субсидій, науки і освіти), створення дієвого гнучкого господарського 
механізму змішаного типу, з обов'язковим елементом державного централізованого 
спрямувального планування (індикативного, а не директивного), дієвого і адресного 
соціального захисту, приведення системи оплати праці лібералізованій системі 
ціноутворення тощо. 

За негативними перспективами розвитку, зокрема такими, як цільова функціональна 
приватизація державної власності і комерціалізація економічних відносин в державі на 
основі корпоративного кодексу колишньої парт номенклатури і кримінальних структур і, 
відтак, монополізація в руках певних політичних сил управління економікою, національна 
економічна система в Україні неминуче трансформується в кримінальну економічну систему 
корпоративістського типу (монопольно централізовану), хоча й ринкову, чи, скоріш, 
квазіринкову корпоративістську кримінальну економічну систему з одного боку, і, в 
результаті трансформації національної економічної системи України в сторону моделі 
класичного капіталізму колоніального ґатунку, на основі лібералізації економіки (а саме, 
лібералізація зовнішньо економічної діяльності, торгівлі і цін, але не зарплат) при 
відсутності раціональної структури економіки - в капіталістичну детенсивно-екстенсивну, 
доіндустріальну, традиційну, товарну національну економічну систему як третьосортну 
колоніальну державу. 

 
Висновки 

 
1. Змішаною вважається функціональний тип економічних систем, у якому приватні та 

державні рішення впливають на структуру виробництва, обміну та розподілу ресурсів, 
продуктів та доходів між суб'єктами економіки. Домінування адміністративного чи 
ринкового механізму регулювання зумовлює типологізацію змішаних економічних систем на 
ринково-державні та державно-ринкові. Визначальною рисою ринково-державних змішаних 
економічних систем є активне державне регулювання ринкових відносин, а для державно-
ринкових властиве становлення ринкових відносин та поступове усунення централізованих. 

2. Структура змішаної економічної системи охоплює державний та приватний 
сектори. У державному секторі здійснюється виробництво суспільних і квазісуспільних благ 
і послуг, держава закуповує товари та послуги та проводить трансфертні платежі. Приватний 
сектор змішаної економічної системи складається з домогосподарств та підприємств. 
Домогосподарства забезпечують приватні фірми необхідними для виробництва 
економічними ресурсами, а підприємства, в свою чергу, пропонують домогосподарствам 
споживчі блага і послуги індивідуального порядку. Актом обміну у першому випадку 
виступає ринок ресурсів, а в другому - ринок продуктів. 

3. Змішана економічна система є основою соціально-політичної системи. Поєднання 
існуючих інститутів власності на ресурси та механізмів регулювання дає можливості по-



різному класифікувати такі соціально-політичні системи: змішаний капіталізм, соціальна 
ринкова економіка, ринковий соціалізм тощо. Загалом виділяють два типи змішаних 
економічних систем: капіталізм з елементами соціалізації та соціалізм з елементами 
капіталізації. До другого типу можна віднести і перехідну економічну систему України. 

4. Національну економічну систему України на сучасному етапі трансформації 
можна визначити як перехідну від адміністративної до змішаної державно-ринкової з 
послабленням імперативного планування і становлення натомість децентралізованих 
елементів індикативного планування, а також як перехідну від соціалістичної до так званої 
соціально орієнтованої ринкової капіталістичної економічної системи, заснованої на системі 
державного регулювання, яка приносить у ринкові стихійні сили спонукання до економічної 
активності, якості, системності, цілеспрямованості та гуманності. 



 
Тема 8. ПРИРОДА І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ.  

ГРОШОВА СИСТЕМА. 
 

План  
 

8.1. Еволюція грошей та функції грошей 
8.2. Грошові системи та їхні типи. 
8.3. Дещо про природу сучасних грошей. 
8.4. Банківське регулювання 
8.5. Вимір кількості грошей 
8.6. Монетарна політика Центрального банку та її інструменти 

 
Гроші – один з найвидатних винаходів – складають найбільш цікавий аспект 

економічної науки. Гроші зачаровують людей. За них вони мають муки, за ради них вони 
працюють. Вони видумують найбільш витончені способи отримати їх і найбільш витончені 
способи витратити їх. Гроші – це єдиний товар, який не можна використати інакше, ніж 
звільнитись від нього. Вони не нагодують нас, не одягнуть, не приютять, не розважать доки 
ви не витратите їх. Люди багато чого здатні зробити за ради грошей, а гроші майже все 
зроблять для людей. 

Крім того, гроші, один із найбільш важливих розділів економічної науки. Вони являють 
собою значно більше ніж пасивний компонент економічної системи, ніж звичайний 
інструмент, що сприяє роботі економіки. Грошова система, що добре функціонує надає 
життєві сили кругообігу доходів і витрат, який уособлює всю економіку. Добре працююча 
грошова система сприяє як повному використанню потужностей, так і повній зайнятості. І 
навпаки, грошова система, що погано функціонує може бути головною причиною різких 
коливань рівня виробництва, зайнятості і цін у економіці, викривити розподіл ресурсів. 

  8.1. Еволюція грошей та функції грошей 
 
Гроші зародилися пізніше ніж господарства. Доти, поки люди вели чисто натуральне 

господарство у межах племені або родини, самі забезпечували себе всім необхідним без 
посередництва обміну, гроші їм були не потрібні. Поділ праці, тобто відокремлення різних 
видів трудової діяльності, поряд з розвитком продуктивності праці різко розширили діапазон 
благ, що виробляють, і породили потребу у обміні продуктами праці і інших цінностей. 
Спочатку це був простий натуральний обмін, за принципом «ти мені - я тобі». Горщики 
мінялися на кам'яні сокири, рибу на шкіру, вівцю на козу. Ніхто в ті часи і не мислив, що все 
це можна обмінювати на якісь кружечки з металу (монети) і тим більше на папірці, іменовані 
грошовими знаками. Мабуть, мав місце й примітивний торг, а уявлення про еквівалентність 
обміну формувалося виходячи з рідкості благ і гостроти потреби в них. В міру збільшення 
обсягу обмінних операцій і зростання розмаїтості обмінюваних товарів натуральний обмін 
ставав усе більш скрутним, приводив до втрат часу на пошук компаньйонів або навіть до 
прямих збитків, якщо товар що швидко псується залежувався. Можна припустити, що деякі 
продавці-невдахи під загрозою загибелі товару або з розпачу міняли його не на потрібний, а 
на будь-який товар, щоб потім уже обміняти будь-який товар на необхідний. 

Тим самим виділялися будь-які товари-посередники. Багаторазове використання будь-
яких товарів закріплювало співвідношення, у яких вони обмінювалися на інші товари. Обмін 
на такі товари здобував сталий характер, що дозволяє говорити про народження «товарів-
еквівалентів», що виступили в ролі перших «товарних» грошей. Завдяки таким грошам 
процес купівлі-продажу поділяється на дві незалежні одна від одної дії, а самі товарні гроші 
стають рахунковими одиницями, що визначають число одиниць грошей-товару, які 
доводиться платити за потрібний товар. 



Товарні еквіваленти, що використовувалися людьми у вигляді товарних грошей, вкрай 
різноманітні і численні. Серед них згадуються худоба, шкіра, хутро, тютюн, намиста із 
черепашок, сушена риба, зерно, вино. Про застосуванні «хутряних» грошей в Київській Русі 
свідчить назва давньоруської грошової одиниці «куна», що бере своє походження від хутра 
куниці. 

Далі починається пошук найбільш зручних товарних грошей, який супроводжується 
відмовою від незручних, що швидко зношуються, неоднорідних грошей. Як товарні 
еквіваленти починають використовувати злитки з міді, бронзи, а потім - срібла й золота. 
Тому що подібні металеві злитки втрачали функції власно товару, а ставали лише обмінним 
еквівалентом, то правомірно стверджувати, що в їхньому образі й народилися гроші у тому 
розумінні, у якому це слово розуміється зараз. Поступово основними грошовими 
матеріалами стають золото й срібло. Щоб усунути необхідність зважування металу при 
кожному акті обміну, злиткам стали надавати певну стандартну форму. Згодом ця форма 
набула вигляд монети. У Київській Русі карбування монет почалося в ІХ - Х  століттях.  Під  
час татаро-монгольського ярма (1243 - 1480) окремі князівства у Київській Русі чеканили 
свої монети, одночасно мала ходіння татарська срібна «теньга», від якої й відбулася назва 
російських грошей (дєньгі). Зі злитків срібла в XIII столітті рубалися шматки, що одержали 
назву рублів. Як грошово-лічильна одиниця гривня виникла ще за часів Київської Русі, в XI 
столітті. Її аналогом в Європі та в Скандинавії була марка. Сама ж назва «гривня» походить 
від прикраси з золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї (тобто - на 
«загривку»). До речі, київські майстри виготовляли ці прикраси напрочуд вишукано та 
професійно, адже мали за зразок грецькі золоті та срібні гривни. Частіше за все це були м'яко 
закруглені обручі, з кінцями у вигляді голівок левів, прикрашені кольоровою емаллю. 
Коштовні гривни створювалися цілком із золота. Тож біла шийка красуні-боярині таки добре 
згиналася під тиском благородного металу.  

Пізніше слово «гривня» набуло іншого значення - вагового. Вага срібла могла 
складатися з певного числа однакових монет, тому поступово виник рахунок їх на штуки. З 
часом на Русі з'являються гривня срібна (вагова) та гривня кун (лічильна). Цікаво, що 
спочатку їхня собівартість була однакова, але далі, внаслідок нестабільної ваги монет, одна 
гривня стала дорівнювати кільком «кунам».  

Були також «львівська», «харківська», «луцька» гривні. А з XI ст. у Київській Русі в 
обігу були так звані «київські» гривні, які мали шестикутну форму і важили 150 г срібла - ці 
гроші існували до татаро-монгольського нашестя. Крім того, існували й «новгородські 
гривні», спочатку відомі лише у північно-західних землях, а від середини XIII ст. - уже на 
всій території Давньоруської держави. Вони мали вигляд довгих срібних паличок і важили 
240 г. Перехідною від «київської» до «новгородської» була «чернігівська» гривня, за формою 
дуже близька до «київської», а за вагою - до «новгородської». Але найцікавіша форма у 
«волзької» гривні: майстри створювали її у вигляді маленького човна. А серед звичайних 
монет XIV ст. археологи часто знаходять так звані татарські гривні.  

Певні зміни у житті гривні виникли у XIII ст., коли для новгородських злитків срібла, 
поруч із назвою «гривня» почала вживатися назва «рубль» («карбованець»). Вже у XV ст. 
злитки взагалі виходять з обігу, а рубль залишається як грошово-лічильна одиниця. Саме 
рубль стає символом російської, а потім і радянської монетної системи. Гривня ж 
продовжувала існувати до XVIII століття лише як вагова монета - «гривенка». Вона, до речі, 
ділилася на 48 «злотників», а вони, в свою чергу, - на 25 «почок».  

У різні історичні періоди слово «гривня» означало мідяну монету у дві з половиною 
копійки, згодом - у три, і, нарешті, назву «гривеник» дістала у народі срібна монета вартістю 
у десять копійок (зберігалася ця традиція, як відомо, і за радянських часів).  

Водночас із назвою «гривеник» у народі зберігалася й запозичена з польської мови 
назва «злотий», яка перейшла на срібну монету у п'ятнадцять копійок.  

Історія широкого розповсюдження паперових грошей бере початок у XVIII столітті, але 
зародилися ці гроші набагато раніше. Є підстави думати, що паперові гроші були винайдені 
ще древніми китайськими купцями. Роль паперових грошей у Європі грали розписки про 
прийняття на зберігання товарів і золота, які можна вважати і першими цінними паперами у 



формі векселів (тобто боргові зобов’язання). Вперше гроші у вигляді банківських квитків 
були випущені в 1716 році у Франції за проектом шотландця Джона Ло, що був французьким 
міністром фінансів. І хоча задум Джона Ло помножити, за допомогою емісії (випуску) 
банкнот багатство Франції провалився, він дав імпульс масовому випуску й ходінню 
паперових грошей. 

Випуск перших паперових грошей у Росії почався у 1769 голу, при Катерині I, вони 
називалися асигнаціями і оберталися у вигляді білетів державної скарбниці, що мали твердо 
встановлений курс. Потім були введені у обіг кредитні квитки, які можна було розмінювати 
на металеві гроші, право на емісію одержала «Експедиція державних кредитних квитків», а 
потім це право перейшло до державного банку. Цікаво, що в цей період російські грошові 
банкноти майже цілком забезпечувалися наявним золотом, дозволявся випуск банкнот понад 
розмінний золотий фонд на суму не більше однієї третини. 

Проголосивши своїм Третім універсалом 18 липня 1917 року утворення Української 
Народної Республіки, Центральна Рада запровадила в Україні нову національну валюту. 
Первісно такою валютою було визначено український карбованець, вартість якого 
дорівнювала 17,424 долі щирого золота (1 доля = 0,044 г золота). Ухвалою Центральної Ради 
від 19 грудня 1917 року було видрукувано перший грошовий знак Української Народної 
Республіки - купюру вартістю у 100 карбованців. Автором оформлення грошового знака був 
визначний український художник-графік Георгій Іванович Нарбут. 

Оформлюючи свою купюру, Нарбут застосував вишукані орнаменти в дусі 
українського бароко XVII - XVIII століть, декоративні шрифти, зображення тризуба 
(родового знаку князя Володимира Великого) та самостріла (герба Київського магістрату 
XVI - XVIII століть). Напис «100 карбованців» подавався на купюрі мовами чотирьох 
найчисленніших націй, що живуть на території України, - українською, російською, 
польською та єврейською (івритом). 

З випуском нарбутівської сто карбованцевої купюри пов'язаний вибір тризуба як 
державного герба України. Георгій Нарбут, проектуючи ескіз купюри у 100 карбованців, 
звернув увагу на тризуб як знак, характерний для найдавніших національних грошей України 
— злотників та срібняків князя Володимира, і вмонтував його до композиції ескізу. 
Оригінальний знак одразу запам'ятався українським патріотам. Тризуб тут виступав як 
алегорія українського державотворення ще від часів Володимира Великого, що також мало 
глибоко патріотичний зміст. Після введення купюри в обіг майже одразу ж було зафіксовано 
випадки її фальшування. З огляду на те, а також на деякі політичні причини (так, УНР, яка за 
Третім універсалом визначалася як складова частина федеративної Росії, проголошувалася за 
Четвертим універсалом 22 січня 1918 року «самостійною, ні від кого не залежною 
державою») Центральна Рада 1 березня 1918 року прийняла закон про запровадження нової 
грошової одиниці — гривні, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала 1/2 карбованця. 

Протягом 1918 року в Берліні було видрукувано грошові знаки у 2, 10, 100, 500, 1000 та 
2000 гривень (проекти двох останніх було виконано вже після проголошення гетьманату на 
чолі з Павлом Скоропадським). Ескіз першої купюри, оздобленої досить простим 
геометричним орнаментом, виконав Василь Кричевський, трьох наступних - Георгій Нарбут. 
Гривневі купюри Нарбута, як і попередня, відзначалися вишуканим оформленням. Так, в 
ескізі 10-гривневої купюри Нарбут використав орнаменти українських книжкових гравюр 
XVII століття, 100-гривневої — зображення робітника з молотом та селянки з серпом на тлі 
розкішного вінка з квітів і плодів, 500-гривневої — свою улюблену алегорію «Молода 
Україна» у вигляді опроміненої дівочої голівки у вінку (завдяки цій деталі купюра отримала 
гумористичну народну назву «Горпинка»).  

Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади в Україні у квітні 1918 року, 
відновив як основну грошову одиницю Української Держави карбованець, що поділявся на 
200 шагів. Було виготовлено ескізи купюр у 10, 25, 50, 100, 250 та 1000 карбованців. З цих 
купюр Георгієві Нарбутові, який очолив утворену при гетьмані «Експедицію з заготовлення 
державних паперів», належав ескіз лише 100-карбованцевого знаку, де він використав 
портрет Богдана Хмельницького, індустріальні мотиви (композицію з ремісничих 
інструментів) та створений ним самим проект герба Української Держави зі сполученням 



символів «тризуб» та «козак з мушкетом». Ескізи інших купюр, що не визначалися високим 
художнім рівнем і виглядали досить еклектично, виготовили І. Золотов, І. Мозолевський, А. 
Богомазов та інші графіки. Хронологія введення грошових знаків УНР та Української 
Держави в обіг була такою: 5 січня 1918 року - 100 карбованців (ескіз Г. Нарбута); 6 квітня 
1918 року - 25 та 50 карбованців («лопатки», ескізи О. Красовського); 17 жовтня 1918 року  - 
10, 100 та 500 («Горпинки») гривень (ескізи Г.Нарбута); жовтень 1918 року - 1000 та 2000 
гривень (ескізи І.Мозолевського); серпень 1919 року - 10 («раки») та 1000 карбованців 
(ескізи І.3олотова), 100 карбованців (ескіз Г.Нарбута) та 250 карбованців («канарейки», ескіз 
Б. Романовського); жовтень 1919 року - 25 карбованців (ескіз А. Приходька). 

Після переходу влади в Україні у грудні 1918 року до рук Директорії на чолі з 
Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою основною грошовою одиницею 
відновленої УНР знову було проголошено гривню.  

«Більшовицькі тисячки» запроваджені Раднаркомом на землях Радянської України, 
мали мізерний курс (1 золотий карбованець = 5457000000 радянських карбованців). Це 
становище спричинилося до проведення у 1922 - 1924 роках грошової реформи, наслідком 
якої стало введення в обіг радянського червінця (1,6767г золота). 1924 року було 
встановлено курс нового радянського карбованця, який дорівнював 1/10 червінця. Ця подія 
стала моментом остаточного утвердження радянської валюти. 

Функції грошей - це дії, які вони здійснюють у економіці. 
Класична економічна теорія виділяє п'ять функцій грошей: міри вартості, засобу 

обігу, засобу утворення скарбів, засобу платежу, світових грошей (рис. 8.1). 

Функція грошей як міри вартості полягає у здатності грошей як загального 
еквівалента вимірювати вартість усіх інших товарів, надаючи їй форму ціни. 

Функцію міри вартості гроші виконують ідеально, тобто на основі мисленого 
прирівнювання вартості товару до уявленої кількості грошей. 

Функція грошей як міри вартості в епоху золотих та повноцінних паперових грошей 
реалізується через масштаб цін. 

Масштаб цін — це певна вагова кількість дорогоцінного металу, яка законодавчо 
встановлюється державою як грошова одиниця країни та використовується для виміру 
товарних цін. 

У кожній країні грошова одиниця має власну назву - долар, франк, марка, фунт 
стерлінгів, йєна, гривня, карбованець та ін. Через масштаб цін ціни товарів встановлюються 
не за ваговою кількістю золота, а в національних грошових одиницях. 

З середини XX ст. відповідно до рекомендацій МВФ був повністю припинений обіг 
золотих грошей і їх конвертація на паперові гроші. Із завершенням демонетизації золота 
країни світу не проводять фіксації офіційного (золотого) масштабу цін. 

У функції засобу обігу - гроші виконують роль посередника в обміні товарів і 
забезпечують їхній обіг. 

Процес товарного обміну з участю грошей виражається формулою Т – Г - Т. Функція 
грошей засіб обігу завжди поєднується з попередньою функцією міра вартості. Тільки в 
єдності вони забезпечують абстрактну визначеність категорії грошей. Це зумовлено тим, що 
мінова вартість товару набуває загального визначення тільки в результаті обміну товару на 
гроші. 

Функцію засобу обігу гроші виконують у формі монет і паперових грошей. 
Монета - зливок грошового металу певної ваги, форми, проби та номіналу, узаконений 

державою як засіб обігу. 

 

Функції грошей 

 

Міра вартості Засіб обігу Засіб утворення 
скарбів 

 

Світові гроші Засіб платежу 

Рис. 8.1. Функції грошей 



Оскільки гроші виконують функцію засобу обігу миттєво, як тимчасовий посередник в 
обміні товарів, то в цій функції їх можна замінити грошима, які не мають вартості, тобто 
паперовими. 

Паперові гроші - це знаки, символи, представники повноцінних (золотих) грошей в 
обігу, що наділені державною владою примусовим курсом обігу. Паперові гроші не мають 
власної вартості, оскільки затрати на виготовлення їх незначні, але мають купівельну 
спроможність. 

Функція засобу платежу полягає в обслуговуванні грошима погашення 
різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин. 

Цю функцію гроші здійснюють як у сфері товарного обігу при продажу товару в 
кредит, так і поза ним (заробітна плата, сплата податків, орендна і квартирна плата, повер-
нення позик тощо). 

На основі цієї функції виникли кредитні гроші - вексель, банкнота, чек. 
Функцію утворення скарбу виконують ті гроші, які виходять з обігу, тимчасово 

переривають свій рух, нагромаджуються і перетворюються на скарб у своїй золотій або 
срібній «плоті». 

Ця функція пов'язана зі здатністю грошей бути засобом збереження вартості, 
представником абстрактної форми багатства. Поряд із безпосереднім нагромадженням 
скарбів у золотомонетній формі відбувається нагромадження їх і в естетичній формі 
(ювелірні вироби, предмети розкоші з золота). Це пояснюється тим, що золото має стабільну 
вартість і характеризується досконалою, абсолютною ліквідністю. Іншим видам грошей та 
активам стабільність вартості й ліквідність притаманні лише більшою або меншою мірою. 

Функція світових грошей полягає в обслуговуванні грошима міждержавних 
економічних відносин, пов'язаних з розрахунками за зовнішньоторговельні операції, 
наданням кредитів та іншими угодами. 

Первісно цю функцію виконувало тільки золото. У цій функції гроші виступають у 
трьох значеннях: як загальний платіжний засіб (розрахунки за зовнішньоторговельним та 
платіжним балансами країни), як загальний купівельний засіб (купівля таких товарів, як 
зброя, зерно, енергоресурси з негайною готівковою оплатою), як загальне втілення 
суспільного багатства нації у разі переміщення золота з однієї країни в іншу (надання 
позик, сплата контрибуцій, передача золота на збереження тощо). 

Сучасна західна економічна наука неоднозначно встановлює кількість виконуваних 
грошима функцій, але більшість учених вважають, що гроші сьогодні виконують три 
функції: засобу обігу, міри вартості, засобу нагромадження. Функція грошей як засобу 
платежу не виділяється окремо, оскільки вона поєднується з функцією засобу обігу, а світові 
гроші виконують ті ж самі функції, що й гроші в національному ринковому господарстві. 

Еволюція функцій грошей. З розвитком ринкових відносин та процесу демонетизації 
золота деякі функції грошей еволюціонували. 

Еволюція функції міри вартості. Позаяк золото вийшло з обігу і перестало бути 
грошима, то воно й припинило виконувати функцію міри вартості. Однак це не означає, що 
функція сучасних грошей як міри вартості повністю вичерпана. Вона формується на іншій 
основі. Слід враховувати, що в процесі обміну виникає потреба не так у вимірі вартості 
обмінюваних товарів, як у тому, щоб з'ясувати, у скільки разів вартість конкретного товару 
більша чи менша від вартості товару, що пропонується для обміну. В цих умовах функція 
грошей як міри вартості ніби модифікується у функцію зіставлення вартості обмінюваних 
товарів. Це можуть здійснювати і гроші, що не мають власної вартості. Кінцева мета 
товарного обміну, в якому беруть участь і гроші, обміняти товар на товар, а не на гроші. 
Переставши бути представником монетарного (золотого) товару, паперово-грошова одиниця 
уособлює у собі представницьку вартість загальної маси товарів та послуг, що перебувають в 
обігу і обслуговуються відповідною сумою грошей. Тобто вартісною основою сучасних 
грошей є реальна сукупна товарна маса. Отже, сучасні гроші виконують функцію 
порівняння вартості обмінюваних товарів, виступають як рахункові одиниці, за допомогою 
яких визначаються ціни, ведеться грошовий облік національного продукту. 



Еволюція функції грошей утворення скарбів. Оскільки золоті гроші замінені 
паперово-кредитними, то збереження їх не може утворювати скарб. Але паперові та кредитні 
гроші набувають якісно нової форми і можуть виконувати функцію нагромадження. Маючи 
представницьку вартість, гроші є ліквіднішими порівняно з іншими активами. Гроші у 
функції нагромадження обслуговують потреби відтворення (капітальне будівництво, 
придбання машин, обладнання тощо) і потреби населення у придбанні житла, дорогих 
товарів тривалого користування, а також потреби у відпочинку та ін. 

Еволюція функції грошей як засобу платежу. У процесі розвитку товарно-грошових 
відносин функції грошей як засобу обігу поступово звужуються і водночас розширюються 
функції грошей як засобу платежу. У кінцевому підсумку кредитні гроші, які виникають із 
функції платежу, стають найпоширенішими і найрозвинутішими грошовими формами. 
Розвиток кредитних грошей і кредитних відносин справляє суттєвий вплив на всі сторони 
сучасного економічного і суспільного життя, що переконливо свідчить про переростання 
товарно-грошової форми господарства у товарно-кредитну, яка відповідає вищому 
ступеню розвитку суспільного виробництва. 

Еволюція світових грошей. У сучасних умовах золото безпосередньо не 
використовується як світові гроші. Функцію світових грошей виконують вільно конвертовані 
національні валюти розвинених країн і міжнародні грошові одиниці (ЕКЮ, ЄВРО). Однак 
золото виконує функцію централізованого резерву країни, зосередженого в центральних 
банках, і може використовуватися у міжнародних розрахунках опосередковано шляхом 
попереднього продажу на світових ринках золота й подальшого його обміну на національні 
валюти інших країн. 

8.2. Грошові системи та їхні типи. 

 
В кожній державі існує національна грошова система. 
Грошова система - це форма організації грошового обігу, яка  склалась історично в 

країні і закріплена законом. 
Розрізняють два типи грошових систем: 

 системи металевого обігу, коли грошовий товар виконує всі функції грошей, або 
знаходиться в основі системи; 

 системи паперово-кредитного грошового обігу, в основі яких знаходяться 
кредитні гроші. 

Виходячи з історичного розвитку, розрізняють два види металевих систем:  
біметалізм,  монометалізм. 

Біметалізм - це грошова система, у якій за золотом і сріблом законодавчо закріплена 
роль загального еквіваленту. Валютні метали відіграють рівноправну роль у грошовій 
системі. В обігу перебувають монети з обох металів. Біметалізм існував тривалий час у 
країнах Західної Європи. Однак ця система виявилася нестабільною, внутрішньо 



суперечливою, тому що при використанні двох еквівалентів виникали труднощі при 
визначенні вартісного відношення між золотом і сріблом. У зв'язку з цим у другій половині 
XIX ст. у більшості країн утвердилась система золотого монометалізму. Вперше золотий 
монометалізм встановлено у Англії наприкінці XVIII ст. Законодавчо закріплено у 1816 році. 

Монометалізм - це грошова система, за якої лише один метал служить загальним 
еквівалентом (золото або срібло). Згідно з рішенням конференції Тимчасового комітету 
Міжнародного валютного фонду у 1976 р. в Кінгстоні (Ямайка), золото було позбавлене 
грошових функцій. З тих пір світова грошова система базується на паперовій валюті, яка має 
кредитну природу. 

Валюти поділяються на конвертовані (оборотні), які вільно обмінюються на будь-яку 
іншу валюту; частково конвертовані, тобто оборотні не за всіма валютними операціями, чи 
не для всіх власників; неконвертовані (замкнуті), які функціонують тільки в межах однієї 
країни. 

У XX ст. товарне виробництво переростає у кредитне. Це означає, що вся система 
оптової торгівлі будується на кредиті. Продаж товарів тривалого користування здійснюється 
в основному в кредит. Вводяться кредитні картки. З введенням кредитних карток кредит став 
опосередковувати зростаючу частку обороту товарів повсякденного попиту. Акти купівлі-
продажу все більше заміщуються актами платежу. У довголітньому процесі взаємодії грошей 
(золота) і кредиту (кредитних грошей) настав стан, коли золото втратило свої позиції, а їх 
зайняли кредитні гроші. 

Особливість кредитних грошей полягає в тому, що реалізація товару не 
супроводжується зустрічним рухом еквівалента в речовій формі, як було при грошах-золоті. 
Замість них функціонують платіжні зобов'язання, що стали грошовим еквівалентом, який 
самостійно обертається саме тому, що в сучасних умовах господарського розвитку існують 
всебічні, постійно відтворювані відносини боргової залежності між товаровиробниками. 

Отже, за своєю економічною природою сучасні гроші характеризуються як 
кредитні, бо кредит опосередковує всі акти обміну, а  відносини перетворилися з 
товарно-грошових у товарно-кредитні. Тим самим відбувся історичний перехід від 
грошей-товару до грошей-кредиту. 

В останні десятиліття тенденція до розширення кредитних відносин проявилася з 
великою силою. Кредит охопив не лише великі, але і середні та дрібні фірми. Великих 
масштабів досяг споживчий кредит. В результаті переважна частина всіх розрахунків 
здійснюється за допомогою кредиту. Робітники продають в кредит свою робочу силу і купу-
ють у кредит предмети споживання. Підприємці користуються банківським і комерційним 
кредитом як для розширення виробництва, так і для здійснення виробничого процесу. 
Одночасно вони тримають свої вільні капітали на банківських рахунках і тим самим 
створюють кредитні ресурси банків. Держава теж активно вступає в кредитні відносини, 
вона є то кредитором, то позичальником. Загальною формою сучасного товарного 
виробництва є не купівля-продаж, що було характерно для товарного виробництва протягом 
віків, а кредит, купівля-продаж у кредит. Кредитний характер грошей проявляється у 
докорінній зміні структури грошового обігу шляхом швидкого зростання ролі, значення і 
питомої ваги безготівкового (кредитного) обороту по відношенню до готівкового (касового). 
Для сучасного етапу характерними є нова структура грошового обігу і нові закони його руху. 
Важливою тенденцією в розвитку грошей є злиття їх функцій як засобу обігу і як засобу 
платежу. В умовах значного поширення електронних карток при купівлі товарів чи послуг не 
відбувається безпосереднього еквівалентного відшкодування ціни товару у вигляді певної 
суми грошей. Замість звичайної раніше функції засобу обігу гроші виконують функцію 
платежу. Тобто, по суті їх функція як засобу платежу зливається з їх функцією як засобу 
обігу. 

Всі ці особливості відбилися і на характеристиці сучасної грошової системи. Сучасна 
грошова система характеризується такими рисами: її основу становлять кредитні гроші; 
широкого розвитку набув безготівковий обіг і скоротився обіг готівки; відбувається хронічне 
знецінення грошей; здійснюється регулювання грошового обігу. 



8.3. Дещо про природу сучасних грошей. 
 
Британський економіст Р. А. Редфорд провів декілька років під час другої світової 

війни у німецькому таборі для військовополонених, а після війни написав статтю про свій 
досвід перебування за гратами, «Економічна організація табору для військовополонених»1. 
Він описав, як ув’язнені використовували різну граничну корисність речей, які вдавалося 
здобути у охорони, отримати через Червоний Хрест та із дому, щоб налаштувати достатньо 
життєспроможну торгівельну економіку. І хоча у таборі існувала і німецька валюта, її 
використовували тільки як засіб платежу по карткових боргах, тому що «марками» можна 
було розраховуватись тільки у їдальні табору, де майже нічого не продавалося. 

Звичайно, ніхто не робив об’яву про те, що обмін у таборі повинен відбуватись тільки 
за гроші, і тим більше ніхто не впроваджував у якості грошей цигарки. Так трапилось. 
Ув’язнені помітили, що вони краще долають різні негаразди, якщо не обмежуються тільки 
бартером, коли щось можна було продати тільки тому, хто володів річчю, яку сам продавець 
хотів отримати. Обмеження бартеру можна було подолати тільки у випадку, коли існує такий 
товар, який потрібен всім, розуміючи, що і інші його приймуть. Цигарки виявились таким 
товаром: вони були однакові за розміром, і залишались у використанні достатньо тривалий 
час, їх можна було використовувати і поштучно для невеликих обмінів, і цілими пачками для 
великих трансакцій. Оскількі полонені регулярно отримували передачі від Червоного Хреста, 
цигарок вистачало. А кількість тих хто палить серед ув’язнених  гарантувало, що цей товар 
буде залишатись у ціні. Таким чином цигарки стали загальноприйнятим засобом обміну. 

Але у цигарок були суттєві недоліки у порівнянні із грішми. По-перше, вони не 
залишались однаковими. З того часу як цигарки стали засобом обміну, одна цигарка вже не 
була схожа на іншу. Червоний Хрест видавав тютюн замість цигарок у відношенні 1 унція 
тютюну за 25 цигарок. Але, коли з’ясувалось, що із однієї унції тютюну для трубок можна 
скрутити 30 цигарок, полонені почали самі крутити цигарки. Тоді відсоток самокруток у 
пропозиції різко зріс. Коли ув’язнені, у яких бури цигарки фабричного виробництва, почали 
виймати з них трішки тютюну, щоб скрутити ще і самокрутку, ті, хто продавав товари у 
обмін на цигарки, були вимушені дуже ретельно вивчати «гроші», щоб впевнитись, що вони 
відповідають стандарту. Гроші з невизначеною цінністю збільшили операційні витрати і 
скоротили обсяги торгівлі. 

Англійський фінансист Томас Грешєм (1519 - 1579) у XVI сторіччі запропонував 
правило, яке з тих пір відомо як Закон Гершєма: «Погані гроші витісняють хороші гроші». 
Якщо дві грошові одиниці мають однакову номінальну вартість, але на практиці одна має 
більшу цінність, ніж інша, то менше варті грошові одиниці будуть знаходитись у обігу, тоді 
як гроші з вищою вартістю будуть використовуватись як засіб нагромадження. Хіба ви не 
чинете так само? Хіба ви не віддасте продавцю у крамниці рвану або поношену гривню, а 
новеньку купюру залишите у кишені? Хіба ви не витрачаєте гривні, а американські долари не 
залишаєте на «чорний день»? 

Закон Гершєма. Неякісні гроші знаходяться у обігу, якісні гроші залишаються у 
гаманці. 

Табірний досвід Редфорда підтвердив закон Грешєма, оскільки самокрутки витіснили 
фабричні цигарки із обігу. Кожен намагався спочатку витратити самі зношені «гроші» і 
зберігати кращі «купюри», тому дуже скоро у обігу залишились тільки неякісні самокрутки, 
що збільшило витрати на торгівлю. 

Ще одним недоліком використання цигарок у якості еквівалента грошей була хронічна 
тенденція до дефляції. Коли поставки Червоного Хреста припинились на деякий час, 
кількість цигарок, що використовувались у якості грошей, скоротилось, оскільки полонені, 
що палили постійно спалювали частину «грошей», а вартість кожної цигарки що залишалась 
зростала. Зростання вартості грошей і називається дефляцією. Бомбардування з повітря у 
безпосередній близькості до табору також приводило до різкої дефляції, тому що ті хто 
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1945 року і з того часу часто перевидавалась. 



палить, нервово викурювали одну за одною декілька цигарок, скорочували кількість 
«грошей» у обігу. «Гроші», що згорають у повному розумінні цього слова, не будуть 
найкращими грішми. 

Міф про сучасні паперові гроші. Подивіться на паперові гроші у гаманці любого 
українця. Ви побачите, що вони повністю складаються із банкнот, що випущені 
Національним банком України після 1996 року. Головна відмінність між цими банкнотами і 
паперовими грішми, що друкувались у Радянському Союзі 5 років до того, є в тім, що 
сучасні банкноти випускаються НБУ і не гарантують, що їх власник зможе по ним щось 
отримати. 

Мабуть і зараз ще залишились люди, які шкодують з приводу того, що національний 
уряд перетворив «реальні» гроші у паперові. Ці люди відмовляються визнати, що наші 
паперові гроші справжні. Вони вважають, що це просто папір, який уряд перетворив на 
гроші за власним бажанням. А, от старі банкноти, що випускалися у Радянські часи, були не 
звичайними папірцями, оскільки за ними можна було отримати срібло або золото, і вони 
були «забезпечені». Невдоволені паперовими грішми вважають, що це перевищення влади із 
сторони уряду, фальсифікація, що дозволяє уряду збагачуватись за рахунок друку грошей на 
фінансування власних проектів, не дивлячись на те, що чим більше друкується грошей, тим 
менша їх вартість. 

Не дивлячись на те, що ця аргументація виглядає логічною, вона приховує досить 
важливий факт відносно грошей. Ніхто, навіть самий впливовий уряд, не може перетворити 
щось на гроші тільки за власним бажанням. Будь яка річ стає грішми лише після того, як 
люди сприймають і визнають її у якості засобу обміну. Банкноти НБУ стали грішми в 
Україні не тому, що так захотілось уряду, а тому, що громадяни України погодились 
приймати їх у якості оплати за продані товари і погашення боргів. Уряди по усьому світу 
зрозуміли, що якщо надрукувати занадто багато паперових грошей, то громадяни цих країн 
відмовляться їх приймати і, щось інше, інколи долари США, стануть засобом обміну в межах 
цих країн. 

У урядів є деякі засоби, завдячуючи яким вони можуть вплинути на те, щоб гроші 
приймались до сплати. Наприклад, вони можуть пообіцяти приймати власні банкноти при 
сплаті податків. Любий засіб обігу, що приймається при сплаті податків стає припустимим 
при розрахунках. Уряд також може (і деякі уряди використовують це) зробити об’яву про 
заборону любих інших банкнот і ввести значні штрафи для порушників цього закону. Але 
припустимість все одно залишиться необхідною умовою для того, щоб якась річ стала 
засобом обігу. Шматок заношеного, потертого папірця з портретом Володимира Великого 
приймається на всій території України як засіб платежу тому, що знають, що його візьмуть у 
любому куточку країни у тій самій якості. 

Все про що було сказано вище було лише вступом до твердження: те, що ми сьогодні 
використовуємо як засіб обігу, складається більшою частиною із розписок інституцій, яким 
ми довіряємо. 

Що сьогодні в Україні використовується як засіб обігу? Більшість людей при думці про 
гроші одразу уявляють кольорові папірці, які називають гривнями і монети різного кольору і 
розміру. Економісти поєднують все це разом і називають цей компонент грошової маси 
готівкою. Гривні, не дивлячись на їх кількість, є розписками НБУ – за термінологією 
бухгалтерів, зобов’язаннями НБУ. Колись, давно, гроші приймались тому, що на них був 
напис, який гарантував «виплату законної суми» за вимогою. Ніхто не звернув уваги, коли 
зник цей напис з купюр, оскільки банкноти з часом перетворились у «законні гроші». 

Чим ще ми користуємось у якості засобу обігу? Частіше за інше використовуються як 
засіб обігу не готівкові гроші, а позики, які видають під внески у комерційних банках, які 
зазвичай називають поточними (чековими) рахунками, але офіційно вони іменуються 
безстроковими депозитами або вклади до запиту, оскільки їх можна забрати або перевести у 
інше місце за першою вимогою власника. 

Ці депозити є розписки або зобов’язання певного банку, у якому відкрито рахунок. Ваш 
банк запозичує ваші гроші на вашому безстроковому депозиті. І якщо хтось розплачується за 
свої покупки, виписуючи чек (або кредитною карткою), він інформує банк, що він винен 



певну суму грошей не банку, а особі (фізичній або юридичній) на яку виписано чек (де 
використана кредитна картка). На сьогоднішній день на зміну чековим книжкам прийшли 
пластикові картки (система еквайрінга). 

Більшість обмінних операцій у гривнях відбувається за допомогою вкладів до запиту, 
які виконують функцію засобу обігу. Споживачі роблять доручення своїм банкам передати 
право власності на частину своїх вкладів продавцям. Продавці за звичай депонують (від лат. 
deponere – передача на зберігання до кредитних установ грошей, цінних паперів і інших 
коштовностей) отримані кошти, а не переводять їх у готівку. Ніякі готівкові гроші при цьому 
не передаються із рук у руки. Просто банк, у якому депонується чек, робить запис у своїх 
книгах обліку, а банк на який виписано чек, робить такий самий запис, але протилежний за 
змістом – у своїх облікових книгах. 

Люба інституція, яка може переконати людей зберігати і обмінюватись зобов’язаннями 
цієї інституції, зможе збільшити кількість засобів обігу у суспільстві. І приватні, і державні 
інституції, можуть забезпечити це, можуть створювати гроші. 

Створення грошей. Подивимось, що відбувається. Уявіть, що ваша заява на отримання 
позики на 5000 гривень у Приватбанку прийнята і задоволена. Службовець банку, який видає 
позики, заповнить на ваше ім’я бланк про внесок у 5000 грн., поставить своє призвіще і 
передасть іншому службовцю, який зробить запис на кредит2 вашого поточного рахунку на 
суму 5000 гривень. Як наслідок внески до запиту зростуть на 5000 гривень. На таку саму 
суму зросте і величина грошової маси. А ви, скоріше за все, отримаєте кредитну картку на 
ваше ім’я. 

Не дивлячись на те, що багато хто впевнений у зворотному, банк не зняв ці 5000 грн. з 
чужого рахунку, щоб запозичити вам. У останньому випадку особа, з якої утримали цю суму 
заявить протест. Банк «створив 5000 грн.», які запозичив вам. 

Чи будуть ці 5000 грн. реальними грішми? Уявіть, що ви запозичили ці гроші на 
купівлю комп’ютера. Ви йдете до магазину і пред’являєте отриману кредитну картку і 
документ, що засвідчує вашу особу, а продавець магазину дозволить вам забрати із собою 
коробку з новеньким комп’ютером. Це переконливе свідчення того, що гроші реальні. 
Отримавши підтвердження пін-коду вашої кредитної картки банк перерахує додаткові 5000 
гривень на рахунок магазину і анулює цю суму на вашому рахунку. 

Чи не здається вам, що все занадто просто? Чому банки не роблять це нескінченно? Це 
схоже на власний друкарський верстат у хаті – зручно, чи не так? Ми всі бажаємо 
створювати гроші. Це на багато легше, ніж їх заробляти. І чому банкам це вдається, а нам ні? 
І якщо це так, чи не буде кількість грошей у обігу зростати доти, доки гроші взагалі не 
втратять цінність? Якщо у банків так добре ідуть справи, то як їм вдається зупинитись? 

У суспільстві де банківські позики не регулюються належним чином, єдиним 
обмеженням банку у створенні грошей є його можливість підтримувати свою 
платоспроможність. Банк може створювати гроші, видаючи зобов’язання доти, доки люди 
довіряють цим зобов’язанням, тобто доки вірять, що банк захоче і зможе сплатити власні 
борги, коли від нього це вимагають. Якщо люди, у яких відкриті поточні рахунки у певному 
банку, почнуть сумніватись у тому, що банк зможе розрахуватись з ними за своїми боргами, 
вони захотять терміново повернути свої гроші (пам’ятайте: ваш банківський рахунок для 
банку – це зобов’язання, борг банку перед вами). Люди можуть звернутись до банку з 
вимогою про сплату боргів. А у якій формі це буде зроблено? У формі зобов’язань інших 
інституцій, яким вони ще довіряють, таких як Національний банк України. Уявіть, що на 
вашому поточному рахунку 456 грн. і 87 коп. Якщо ви один із клієнтів банку, що 
сумнівається, ви можете зняти з рахунку 456,87 грн. перетворивши їх на банкноти НБУ. 

Ця дія з вашого боку не змінить кількості грошей у обігу тому, що пропозиція грошей 
не включає валюту і монети, які знаходяться у банківській системі. Коли ви закриваєте ваш 
поточний рахунок, кількість грошей, які зберігаються у формі вкладів до запиту, зменшиться 
на 456,87 грн., тоді як кількість грошей у формі валюти у обігу зросте на таку саму суму. Але 
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ваші дії, на додаток з більшістю інших вкладників цього банку, якщо у них виникли сумніви 
відносно бажання і спроможності банку розрахуватись за боргами, призведуть до 
спустошення готівкових залишків банку, що зберігається у сейфах, і змусять банк звернутись 
по допомогу до НБУ – додатковими поставками грошей. Національний банк України 
виконує по відношенню до вашого банку ту саму функцію, яку ваш банк виконує по 
відношенню до вас. НБУ надасть готівку, яку просить ваш банк, і скоротить на цю суму 
обсяг депозиту вашого банку, який утримується в НБУ. Якщо депозит вашого банку в НБУ 
достатньо великий, то ваш банк отримає всі гроші які йому потрібні для задоволення вимог 
вкладників, що сумніваються – у такому випадку виявиться, що вкладники не праві, а банк 
насправді надійний. Якщо депозиту у НБУ не висточить, то ваші підозри справдяться, банк 
стане неплатоспроможним і йому прийдеться піти з цього бізнесу. 

Банки, що прагнуть заробляти відсотки, створюючи гроші на позики, повинні 
балансувати між своїм бажанням до додаткових прибутків і потребою підтримувати довіру 
вкладників. 

Чи не здається вам, що все занадто просто? 

8.4. Банківське регулювання 
 
Ми описали обмеження які є у прагненні банків створювати гроші в умовах не 

регульованої банківської системи, щоб пояснити сутність цієї системи. Але на справді в 
усьому світі банківські системи є такими, що регулюються. Основне, що обмежує створення 
банками грошей, є необхідність підтримки встановленого законом банківського резерву. 
Банкам заборонено надавати депозитні зобов’язання на суму, що перевищує певне кратне їх 
резервів. 

Ми декілька разів згадували про Національний банк України не пояснивши, що він 
таке. Спробуємо виправити цю ситуацію. 

Принципи організації і діяльності Національного банку України визначені 
Конституцією України та Законом України «Про Національний банк України». 

Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є 
об'єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському віданні і 
статутний капітал у розмірі 10 млн. грн., який є державною власністю і служить для 
забезпечення зобов'язань Національного банку України. 

Згідно зі статтею 99 Конституції України, прийнятою в 1996 році, основною функцією 
центрального банку держави - Національного банку України - є забезпечення стабільності 
грошової одиниці - гривні. На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє 
дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах свої повноважень, - цінової 
стабільності. 

Національний банк України у відповідності із Законом України «Про Національний 
банк України»  є центральним банком України, особливим центральним органом державного 
управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового 
обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує 
діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют 
інших країн. Національний банк визначає вид грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і 
систему захисту. Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків, 
дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює 
операції з ними та банківськими металами. Національний банк України встановлює порядок 
визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на 
створення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання 
банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам 
нормативи обов'язкового резервування коштів. 

Правовий статус, принципи організації і діяльності Національного банку України 
визначені Конституцією України та Законом України «Про Національний банк України». 

Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є 
об'єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському віданні і 



статутний капітал у розмірі 10 млн. грн., який є державною власністю і служить для 
забезпечення зобов'язань Національного банку України. 

Згідно зі статтею 99 Конституції України, прийнятою в 1996 році, основною функцією 
центрального банку держави - Національного банку України - є забезпечення стабільності 
грошової одиниці - гривні. На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє 
дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах свої повноважень, - цінової 
стабільності. 

Національний банк України у відповідності із Законом України «Про Національний 
банк України»  є центральним банком України, особливим центральним органом державного 
управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового 
обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує 
діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют 
інших країн. Національний банк визначає вид грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і 
систему захисту. Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків, 
дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює 
операції з ними та банківськими металами. Національний банк України встановлює порядок 
визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на 
створення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання 
банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам 
нормативи обов'язкового резервування коштів. 

Функції НБУ. Основна функція. Відповідно до Конституції України основною 
функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. 

На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню 
стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності. 

Інші функції. Національний банк виконує такі функції: 
 відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад 

грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику; 
 монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг; 
 виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему 

рефінансування; 
 встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського 

обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; 
 організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і 

банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу; 
 визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками; 
 визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, 

координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, 
автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; 

 здійснює банківське регулювання та нагляд; 
 веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та 

операцій у передбачених законами випадках; 
 веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток 

внутрішньодержавних платіжних систем; 
 здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, 

тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку; 
 складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування; 
 представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних 

банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних 
банків; 

 здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне 
регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і 
здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали 
ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій; 



 забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення 
операцій з ними та банківськими металами; 

 аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин; 
 організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії 

на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей; 
 реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі 

Національного банку; 
 бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України; 
 визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення 

воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи 
Національного банку; 

 здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, 
визначеної законом. 

8.5. Вимір кількості грошей 
 

Грошима у сучасному розумінні є: готівка (монети, казначейські білети, банкноти), 
замінники грошей (чеки, векселі, кредитні картки) та банківські депозити. 

Управління грошовою масою передбачає, що її перш за все треба виміряти. Фінансова 
статистика економічно розвинених країн світу оперує декількома показниками грошової 
маси (грошовими агрегатами): 

−  М1 включає в себе готівку (інколи її називають «грошима поза межами банків») і 
депозити до запитання (поточні депозити); 

−  М2 утворюється з агрегату М1 плюс гроші на ощадних депозитах та невеликих 
строкових депозитах; 

−  М3 - це М2 плюс великі строкові депозити; 
−  М4 (або L) складається з М3 та елементів ринку цінних паперів (наприклад, ощадних 

облігацій, короткострокових зобов’язань Міністерства фінансів тощо). 
В США використовуються всі чотири зазначених агрегати, в Японії та Німеччині – 3, в 

Англії та Франції – 2. Але скільки б грошових агрегатів не використовувала країна, принцип 
їхньої побудови залишається однаковим: кожний наступний агрегат складається з 
попереднього плюс нові кредитні інструменти; кожен наступний агрегат менш ліквідний, 
ніж попередній.  

Ліквідність – це здатність активу швидко і без втрат перетворюватися на готівку. 
Наприклад, нерухомість - низько ліквідний актив. Найбільш ліквідний актив – це самі 
готівкові гроші. Отже, кожний наступний грошовий агрегат має меншу можливість 
використання для придбання товарів та послуг, ніж попередній. 

В Україні Національний банк визначає структуру грошової маси в сфері обігу з 1993 
року. При цьому використовуються такі грошові агрегати: 

−  М0 - гроші поза межами банків; 
−  М1 - це М0 плюс гроші на депозитах до запитання; 
−  М2 - це М1 плюс строкові депозити; 
−  М3 - це М2 плюс гроші клієнтів по трастових (довірчих) операціях банків. 
Питання про елементи грошової маси в економічній теорії є дискусійними. Але, як 

правило, при аналізі поведінки грошової маси використовують агрегати М1 та М2. При 
цьому для визначення оптимальної величини грошової маси та управління нею 
використовують рівняння обміну: 

M × V = P × Q, 
 де M - кількість грошей; 
       V - швидкість обігу грошей; 
       P - рівень цін; 
       Q - реальний обсяг ВВП; 
P × Q - номінальний обсяг ВВП. 



Регулювання грошової маси передбачає визначення попиту та пропозиції на гроші. За 
даного більш-менш постійного попиту на гроші вартість, або купівельна спроможність 
грошової одиниці буде визначатись пропозицією грошей. 

Безпосередню участь у формуванні пропозиції грошей бере Центральний банк. Він 
здійснює емісію (випуск) готівки для того, щоб забезпечити нею комерційні банки в обмін на 
їх резерви, розміщені в Центральному банку. Комерційні банки постачають готівку своїм 
клієнтам (вкладникам) в обмін на їх депозити в банках, залишаючи у своїх касах незначну 
суму готівки як резерв. Готівка, що емітована Центральним банком, випущена в обіг 
комерційними банками і циркулює в поза банківській сфері, є важливим компонентом 
пропозиції грошей. 

Другим важливим компонентом пропозиції грошей є гроші суб’єктів економіки, 
розміщені в комерційних банках на депозитних рахунках, тобто безготівковий компонент. У 
формуванні цієї частки пропозиції грошей Центральний банк також відіграє визначальну 
роль. Він забезпечує банківську систему додатковими ресурсами, надаючи комерційним 
банкам позики та купуючи у них цінні папери на відкритому ринку. 

Резерви банків поділяються на дві частини: резерви, що їх Центральний банк вимагає 
нагромаджувати (обов’язкові резерви), і будь-яка сума вільних резервів, якою банки 
вважають за потрібне володіти (надлишкові резерви). Комерційні банки в межах 
надлишкових (вільних) резервів, розмір яких значною мірою залежить від норми 
обов’язкових резервів, надають позики своїм клієнтам-позичальникам і таким чином 
створюють додаткові депозити. Сума створених депозитів перевищує суму надлишкових 
резервів, які Центральний банк віддав комерційним банкам, тому що кредитна діяльність 
банківської системи в цілому спричиняє мультиплікативне розширення депозитів. Коли 
Центральний банк вилучає з банківської системи резерви - стягує позики з комерційних 
банків чи продає цінні папери на відкритому ринку - відбувається відповідне 
мультиплікативне згортання депозитів. Слід відзначити, що готівка, випущена комерційними 
банками в обіг, мультиплікативного розширення не дає. 

Отже, депозитна (кредитна) емісія - це збільшення банківською системою грошової 
маси в країні за рахунок створення нових чекових депозитів для тих клієнтів, які отримали 
банківські позики і не беруть їх готівкою, а погоджуються здійснити свої майбутні витрати у 
безготівковій формі (за допомогою чеків або іншим шляхом). 

Розглянемо це на прикладі. Нехай норма обов’язкових резервів для комерційних банків 
встановлена Центральним банком в розмірі 20%. Це означає, що 20% від всієї суми депозитів 
комерційні банки не мають права надавати в кредит, а повинні зберігати ці гроші на своїх 
рахунках в Центральному банку. Припустимо також, що клієнти банків всі свої гроші 
зберігають на депозитних рахунках. 

Отже, клієнт № 1 отримав зарплату у розмірі 100 грн. і поклав ці гроші на свій рахунок 
в банку А. Банк А 20% цієї суми, тобто 20 грн. зобов’язаний покласти як обов’язковий резерв 
на свій рахунок в Центральному банку. Решту, тобто 100 – 20 = 80 грн., він надає в позику 
клієнту №2. Клієнт № 2, отримавши гроші, відразу поклав їх на свій рахунок в банку Б. Банк 
Б, оскільки депозити зросли на 80 грн., повинен 20% від цієї суми, тобто 16 грн., покласти у 
вигляді обов’язкових резервів на свій рахунок в Центральному банку. Решту, тобто 80 – 16 = 
64 грн., він надає в позику клієнту №3. Клієнт № 3, отримавши гроші, поклав їх в свій банк 
В. Банк В повинен покласти 20% від 64 грн., тобто 12,8 грн., на свій рахунок у Центральному 
банку у вигляді обов’язкових банківських резервів... Цей ланцюжок можна продовжити, але 
вже зрозуміло, що всі разом банки зможуть видати грошей значно більше тієї суми, яку 
приніс в банк А самий перший вкладник. Показник, що визначає, в скільки разів банки 
завдяки системі резервів можуть збільшити грошову масу в порівнянні з сумою готівки, яку 
внесли вкладники, носить назву банківський (депозитний) мультиплікатор. Величина 
мультиплікатора визначається діленням 100 на ставку обов’язкових банківських резервів, 
встановлену Центральним банком країни. В нашому прикладі при ставці 20% 
мультиплікатор буде дорівнювати 100 : 20 = 5, тобто грошова маса може зрости в 5 разів без 
загрози для ліквідності банків всієї країни в цілому. 



Таким чином, Центральний банк як особливий орган банківської системи створює так 
звані гроші підвищеної ефективності - готівку в обігу і резерви комерційних банків, що є 
грошовою базою для зростання пропозиції грошей. 

Регулюючи пропозицію грошей, Центральний банк впливає на ціну грошей, тобто на 
рівень процентних ставок. Між пропозицією грошей та рівнем процентних ставок існує 
складний взаємозв’язок. Так, у короткостроковій перспективі, коли пропозиція грошей 
зростає, рівень процентних ставок знижується, але з перебігом часу ситуація змінюється: 

− збільшення пропозиції грошей може мати стимулюючий вплив на економіку і 
забезпечити зростання національного доходу. В умовах зростання доходу суб’єкти 
економіки підвищують попит на гроші для нагромадження вартості і для фінансування 
інвестицій. Зростання попиту на гроші викликає підвищення рівня процентних ставок; 

− збільшення пропозиції грошей може викликати зростання загального рівня цін в 
економіці і розгортання інфляційних процесів, що, в свою чергу, також зумовлює 
підвищення попиту на гроші і, відповідно, зростання рівня процентних ставок. 

Отже, спочатку зростання пропозиції грошей знижує рівень процентних ставок, але з 
плином часу інші фактори починають діяти в протилежному напрямі, що стимулює 
підвищення процентних ставок. 

8.6. Монетарна політика Центрального банку та її інструменти 
 
Для нормального функціонування грошової системи необхідним є розроблення і 

реалізація певної грошово-кредитної політики. Позитивний вплив цієї політики на розвиток 
економіки визначає ефективність самої грошової системи. 

Сутність монетарної політики можна визначити як комплекс взаємопов’язаних, 
скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо 
регулювання грошового обороту, які здійснює держава через Центральний банк. 

Об’єктами, на які найчастіше спрямовується монетарна політика, є такі змінні 
грошового ринку: пропозиція (маса) грошей, ставка процента, швидкість обігу грошей, 
валютний курс тощо. В Україні головним суб’єктом грошово-кредитної політики є 
Національний банк. Саме він несе відповідальність перед суспільством за стан монетарної 
сфери. Як передбачено Конституцією України (ст.100), Рада НБУ самостійно розробляє 
основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. 

Монетарна політика в широкому розумінні направлена на боротьбу з інфляцією та 
безробіттям, на досягнення стабільних темпів економічного розвитку через регулювання 
грошової маси в обігу, кредитів та відсоткової ставки. Основними інструментами грошово-
кредитного регулювання і монетарної політики є: 

1. зміна норми обов’язкових банківських резервів. Підвищення цієї норми означає, 
що більша частина грошей, які банки отримали від вкладників у вигляді депозитів, буде 
«заморожена» на рахунках в Центральному банку. Комерційні банки не зможуть 
використати ці гроші для надання кредитів підприємцям та індивідам. Отже, кредитні 
можливості комерційних банків зменшаться, меншою буде і пропозиція кредитів. За умов, 
що попит на кредитні ресурси в суспільстві залишився сталим, таке зменшення пропозиції 
призведе до зростання відсоткової ставки. Таким чином, кредит стане дорожчим. Підприємці 
будуть брати його менше, відповідно, вони вимушені будуть скоротити обсяги виробництва. 
Це призведе до зростання безробіття та уповільнення темпів економічного зростання. 
Зменшення норми обов’язкових банківських резервів призведе до протилежних наслідків, а 
саме: кредитні можливості комерційних банків зростуть, зросте пропозиція кредитів, що 
спричинить зниження відсоткової ставки і зробить кредит більш доступним; підприємці 
будуть охоче брати дешевші кредитні ресурси, розширювати виробництво і сприяти 
зниженню безробіття та прискоренню темпів економічного розвитку в країні. Як бачимо, 
зміна норми обов’язкових банківських резервів - досить дієвий інструмент, який дозволяє 
вплинути на економічну ситуацію в цілому. Збільшувати норму обов’язкових банківських 
резервів доцільно тоді, коли економіка заходиться в стані «перегріву» і темпи економічного 
розвитку треба уповільнити, щоб уникнути кризи перевиробництва. Зменшувати норму 



обов’язкових банківських резервів доцільно тоді, коли економіка знаходиться на стадії 
занепаду, в період економічної кризи; 

2. зміна ставки облікового проценту, або офіційної облікової ставки 
Центрального банку (облікова, або дисконтна політика). Офіційна облікова ставка 
Центрального банку - це та відсоткова ставка, за якою Центральний банк надає позики 
комерційним банкам та здійснює переоблік векселів. Коли Центральний банк змінює 
офіційну облікову ставку, він впливає на можливості комерційних банків та їхніх клієнтів 
отримувати кредит, що, в свою чергу, впливає на економічне зростання, грошову масу, 
рівноважну ставку відсотка. Механізм впливу аналогічний описаному вище. Збільшувати 
ставку облікового проценту доцільно в умовах загрозливо інтенсивного розвитку економіки, 
а зменшувати - в умовах кризи та депресії; 

3. операції на відкритому ринку, тобто купівля-продаж Центральним банком 
державних облігацій та інших цінних паперів. Якщо Центральний банк продає цінні папери 
на відкритому ринку, то комерційні банки купують їх, а натомість віддають Центральному 
банку гроші. Отже, кредитні ресурси комерційних банків (і, відповідно, їхні можливості 
надавати позики клієнтам) зменшуються. Це призводить до скорочення грошової маси в 
обігу і підвищення відсоткової ставки. «Дорогий» кредит примушує підприємців 
скорочувати обсяги виробництва; безробіття зростає; темпи економічного розвитку 
уповільнюються. Якщо ж Центральний банк купує цінні папери у комерційних, то тим самим 
він надає їм додаткові ресурси і розширює їхні можливості надавати кредити. 

Центральні банки не можуть щодня змінювати норму обов’язкових банківських 
резервів або офіційну облікову ставку, оскільки це сприятиме зростанню недовіри до 
Центрального банку і впевненості в його неспроможності впливати на макроекономічні 
процеси. Тому саме операції на відкритому ринку є найбільш гнучким методом здійснення 
монетарної політики, який дозволяє оперативно коректувати ситуацію в економіці. 

 



 
Висновки 

 
Грошовий загальний еквівалент – тобто гроші виступають у вигляді своєрідного 

мірила (економічного метра) за допомогою якого решта товарів вимірюють свою вартість.  
Міра вартості - полягає у здатності грошей як загального еквівалента вимірювати 

вартість усіх інших товарів, надаючи їй форму ціни.  
Засіб обігу - гроші виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їхній 

обіг. Функцію засобу обігу гроші виконують у формі монет і паперових грошей. 
Засіб нагромадження - гроші, які виходять з обігу, тимчасово переривають свій рух, 

нагромаджуються і перетворюються на скарб у своїй золотій або срібній «плоті».  
Засіб платежу - погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами 

економічних відносин.  
Паперові гроші - це знаки, символи, представники повноцінних (золотих) грошей в 

обігу, що наділені державною владою примусовим курсом обігу. Паперові гроші не мають 
власної вартості, оскільки затрати на виготовлення їх незначні, але мають купівельну 
спроможність.  

Банкнота – безвідсоткові кредитні папери, випуск яких здійснює емісійний банк, що 
замінюють у обігу металеві гроші.  

Чек – цінний папір, що містить розпорядження вкладника банку видати з поточного 
рахунку суму, що вказана, пред’явнику.  

Кредитна картка - пластинка із пластикового матеріалу з нанесеної на неї магнітною 
смугою або убудованим елементом пам'яті, яку можна використати замість грошей для 
платежів, а також для одержання готівки. Використають різні види платіжних карток. 
Кредитна картка призначена для безготівкової оплати при придбанні товарів і послуг у 
торгівлі, службі побуту, сфері розваг. Кредитна картка дозволяє оплачувати покупки на 
суму, що навіть перевищує наявність грошей на рахунку її власника. Найпоширеніші в 
Україні картки міжнародних платіжних систем «Віза», «Майстер-кард», «Америкен-
экспресс».  

Електронні гроші - Дебетові картки дозволяють одержувати готівку в банкоматі 
тільки в межах суми, наявної на рахунку власника. Дисконтна карта забезпечує знижки із 
ціни придбаного товару для постійних покупців, такі карти можна одержати у великих 
торговельних фірмах. Клубна карта дозволяє її власникові користуватися всіма благами 
закритого клубу, де люди можуть проводити дозвілля, займатися спортом. Телефон-карта 
забезпечує можливість розмови з телефону-автомата, розрахована на певну кількість 
стандартних одиниць тривалості розмови.  

Грошова маса - це сукупність усіх грошових засобів у готівковій і безготівковій 
формах, які забезпечують реалізацію товарів, послуг і всі нетоварні платежі у народному 
господарстві.  

Грошовий агрегат - залежно від рівня ліквідності грошові засоби поділяються і 
зводяться у грошові агрегати, в Україні це: М0, M1, М2, M3. 

Грошова маса - це сукупність купівельних, платіжних та нагромаджених засобів 
(тобто готівкових та безготівкових грошей), що обслуговує економічні зв’язки в суспільстві 
та належить громадянам, господарюючим суб’єктам, державі. 

Монетарна політика – це сукупність взаємозв’язаних, скоординованих на досягнення 
заздалегідь визначених суспільних цілей, заходів щодо регулювання грошового обороту, які 
здійснює держава через свій Центральний банк. Основними стратегічними цілями 
монетарної політики є загальноекономічні цілі держави: економічне зростання, забезпечення 
високої зайнятості, стабілізація цін, збалансування платіжного балансу. 

 
 

 
 

 



 
Тема 9. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ФОРМУВАННЯ  

СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
 

План  
 

9.1. Зовнішньоекономічні зв'язки та їх форми. 
 9.2. Сутність інтеграції, її види. 
 9.3. Процеси інтеграції у Європі. 
9.4 Перспективи реформування економіки  України і її інтеграція у світову економічну 

систему. 
 
 Об'єктивний процес інтернаціоналізації сучасного світового господарства вимагає 

нового рівня багатосторонніх економічних взаємовідносин. Тому вивчення різних аспектів і 
форм зовнішньоекономічної діяльності має велике практичне значення. 

Економічні зв'язки між країнами світу існували завжди, але з поглибленням 
міжнародного поділу праці вони стають все більш важливим фактором процесу відтворення, 
задоволення суспільних потреб та розвитку світового господарства. Підвищення 
ефективності господарської діяльності, скорочення суспільних витрат потребують 
постійного поглиблення спеціалізації виробництва для забезпечення певного рівня його 
концентрації. Внаслідок цих процесів відбувається становлення, розвиток та розширення 
міжнародного співробітництва, формується світове господарство як економічна єдність, 
поглиблюється інтегрованість країн. 

Ставши незалежною державою, Україна проводить курс на поступове зближення з 
європейським і світовим співтовариством, на входження у світову економічну систему 
ринкового типу. Однак, інтеграція України у систему світових господарств є досить 
складною. Складність полягає в тому, що з одного боку, країни з економікою ринкового типу 
розвиваються постійно на основі приватної власності, вони сформували відповідно до своїх 
потреб господарські механізми, встановили і збалансували зв'язки з іншими країнами. З 
іншого боку, господарство України практично було відірване від країн ринкового типу, його 
було сформовано на основі суспільної власності, воно мало відповідний механізм управління 
виробництва і розподілу. 

Створення в Україні ринкової економіки передбачає її відкритість і інтеграцію у світове 
господарство. Будь-які підприємства, незалежно від форм власності, беручи участь у 
формуванні ринкових відносин, повинні мати вихід на зовнішній ринок. Тільки в цьому 
випадку вдасться забезпечити їх реальне входження в міжнародні економічні процеси. 

Світові економічні відносини виникають і розвиваються за відповідних умов і під 
впливом ряду факторів, вони знаходять своє вираження в різноманітних конкретних формах, 
значення і співвідношення яких неоднакове на тих чи інших етапах для різних країн і різних 
регіонів світу. 

 
9.1.  Зовнішньоекономічні зв'язки та їх форми 
 Під зовнішньоекономічними зв'язками розуміють міжнародні господарські, 

торговельні, політичні відносини, які охоплюють обмін товарами, різні форми 
економічного сприяння, науково-технічного співробітництва, спеціалізацію, кооперацію 
виробництва, надання послуг, сумісне підприємництво. Це різноманітні господарські 
зв'язки між: економічними системами різних країн, що ґрунтуються на міжнародному 
поділі праці. 

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності дає можливість виділити такі загальні 
фактори її розвитку: 

 Нерівномірність економічного розвитку різних країн світу. Кожна країна має власну 
структуру галузей, свій рівень розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту, 
зв'язку, сфери обслуговування, свою спеціалізацію у економіці. 



Спеціалізація промислового чи сільськогосподарського виробництва дає сильний 
поштовх розвитку зовнішньої торгівлі, що є, наприклад, дуже актуальним для невеликого за 
територією і чисельністю населення розвинених ринкових країн: Голландії, Норвегії, Бельгії, 
Фінляндії та інших. Ці країни мають долю експорту у валовому національному продукті 
близько 50%, і приблизно така ж доля імпортується. 

Розширення зовнішньої торгівлі робить дешевшими елементи постійного і змінного 
капіталу, а це сприяє зниженню витрат виробництва. Оскільки існує конкуренція між 
виробниками різних країн, то світові ціни на товари відповідають їх інтернаціональній 
вартості, яка є нижчою від національної вартості у менш розвинених країнах з невисокою 
продуктивністю суспільної праці, але вищою від рівня національної вартості у розвинених 
країнах. 

До одного з важливих факторів розвитку зовнішньої торгівлі належить вивіз капіталу, 
на основі якого виникають транснаціональні корпорації. Вони є національними за капіталом 
і інтернаціональними за сферою діяльності. Виникають і міжнаціональні корпорації, які є 
інтернаціональними за сферою діяльності і за капіталом. Роль транснаціональних корпорацій 
у міжнародній торгівлі досить значна, тому що на долю їх внутрішньокорпораційного 
обороту припадає близько 1/3 міжнародного експорту. 

 Різниця трудових, сировинних, фінансових ресурсах. Щорічно у світі в пошуках 
роботи переміщується 25 млн. чоловік. Є країни з надмірними трудовими ресурсами: Індія, 
Китай, Бангладеш, Пакистан, Нігерія та інші. Є також регіони, які потребують додаткових 
робочих рук, це Західна Європа, США, Близький Схід, Південна Америка. Тому 
переміщення працівників із країни у країну є об'єктивно необхідним процесом, він сприяє 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності і регулюється Міжнародною організацією праці. 

Велика різноманітність сировинних ресурсів, основну долю яких складають корисні 
копалини, об'єктивно сприяє встановленню торговельних відносин між країнами світу. 

 Різний рівень науково-
технічного розвитку. Формуванню 
зовнішньоекономічної діяльності 
сприяє обмін між країнами 
студентами, науковими 
співробітниками, викладачами; 
проведення спільних досліджень, 
експериментів; участь в геологічних 
і археологічних експедиціях; 
виконання контрактів з проведення 
проектних, науково-дослідних і 
конструкторських робіт. 

 Характер політичних 
відносин. Зміцненню 
зовнішньоекономічної діяльності 
сприяє наявність дружніх 
політичних відносин між країнами. 
І, навпаки, політична конфронтація 
різко знижує 
зовнішньоторговельний оборот, 
навіть може призвести до розриву 
економічних зв'язків. 

 Особливості географічного 
місцезнаходження, природних і кліматичних умов (див. рис.9.1.). До основних форм 
зовнішньоекономічних зв'язків відносяться: 

 Торгівля. За допомогою цієї форми здійснюється купівля-продаж товарів широкого 
вжитку: одягу, взуття, парфумерії, галантереї, культтоварів, а також продовольчих товарів і 
сировини. Здійснюється також торговельний обмін продукцією для промислового 
споживання: вузли, деталі, запчастини, прокат, агрегати та ін. Можлива купівля товарів і 
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устаткування для громадського споживання: міський транспорт, обладнання для лікарень, 
поліклінік, санаторіїв, курортів, ліки, обладнання для охорони навколишнього середовища. 
Здійснюється купівля продаж продукції інтелектуальної праці: ліцензії! «ноу-хау». 

На основі зовнішньоекономічних зв'язків здійснюється міжнародний поділ праці, 
який дає можливість досягти економи суспільної праці в процесі раціонального 
виробництва і обміну його результатами лиж різними країнами. 

Міжнародний обмін товарами вважається вигідним з економічної точки зору тільки в 
тому випадку, коли завдяки ввозу товарів вдається економити на їх виробництві і отримувати 
прибуток. 

Коли правильно формується структура експорту та імпорту, міжнародний обмін 
товарами може приносити вигоду багатьом країнам. Пріоритетним у зовнішній торгівлі слід 
вважати орієнтир на розвиток експорту, тому що купівлю товарів по імпорту можна 
здійснювати або при наявності іноземної валюти, або конкурентоспроможного товару. 

Доля експорту у національному доході країн з ринковою економікою, таких як США, 
Англія, Франція, ФРН, Швеція, Італія та інших, складає 15 - 17%. 

Для отримання найкращого економічного ефекту необхідно поставляти на 
експорт наукомістку продукцію, що дає можливість отримати максимальну валютну 
виручку на одиницю затрат праці, а ввозити варто ті товари, які мають найбільші 
затрати праці на одиницю вкладених засобів. 

 Спільне підприємництво. Ця форма зовнішньоекономічних зв'язків може бути 
реалізована у промисловій сфері на заводах, фабриках, підприємствах; у сільському 
господарстві, науці, освіті, медицині, кредитно-фінансовій сфері. 

 Надання послуг. Досить поширеним у міжнародному бізнесі є посередництво, 
банківські, біржові послуги, страхування, туризм, міжнародне перевезення вантажів. Швидко 
зростає об'єм послуг, який надається комп'ютерними мережами, що є в різних країнах світу. 

 Співробітництво. Все більшого розповсюдження у зовнішньоекономічних зв'язках 
отримує наукове, технічне, економічне співробітництво. Посилюється і розповсюджується 
науковий, культурний обмін. 

До результатів розвитку зовнішньоекономічної діяльності у світовій економіці можна 
віднести: 

 подальше поглиблення міжнародного поділу праці; 
 економію суспільної праці в країнах, де активно здійснюється зовнішня торгівля, 

спільне підприємництво і участь в інших формах зовнішньоекономічних зв'язків; 
 інтенсивний і раціональний обмін результатами праці; 
 подальше зміцнення політичних, наукових, технічних, культурних та інших 

зв'язків; 
 збільшення числа країн світу, в яких формується ринкова економічна система; 
 успішне функціонування транснаціональних корпорацій і концернів; 
 розширення кола країн, що досягли повної конвертованості валют. 
Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків сприяв виникненню і поширенню 

інтеграційних процесів, що властиві сучасній світовій економічній системі. 
 
9.2. Сутність інтеграції, її види 
Найважливішою ознакою сучасності є зростання взаємозалежності економік різних 

країн, розвиток інтеграційних процесів на макро і мікро рівнях, інтенсивний перехід 
цивілізованих країн від замкнутих національних господарств до економіки відкритого типу. 

Процес міжнародної економічної інтеграції зумовлений розвитком і поглибленням 
міжнародного поділу праці. Світ перейшов від простого обміну товарами до стійкої 
масштабної міжнародної торгівлі товарами і послугами, до інтернаціонального переміщення 
капіталів І створення нових виробництв, до тісної виробничої і науково-технічної кооперації, 
до сумісного ведення виробництва і управління. 

В результаті відбувається формування світової економічної системи. Розвивається 
інтернаціоналізація господарського життя, коли переплітаються різні фази науково-



технічної, виробничої, інвестиційної, фінансово-комерційної діяльності. Економічна 
взаємозалежність країн стає реальністю. 

Поступово складаються і стають особливо тісними всебічні світогосподарські 
регіональні зв'язки, що охоплюють багато країн. Міжнародна економічна інтеграція приймає 
практичне втілення, визначаючи і перспективи подальшого господарського прогресу. 

Логіка ринкової економіки, відкритість і свобода торгівлі сприяють розвитку 
інтеграційних процесів. Лібералізація міжнародного обміну полегшила пристосування 
національних господарств до зовнішніх умов, сприяла більш активному їх включенню в 
міжнародний поділ праці і кооперацію, в процес широкого міждержавного спілкування. 

Ширше запровадження результатів науково-технічного прогресу відкрило для 
цивілізованих країн можливість переходу від екстенсивного до інтенсивного ведення 
господарства, до формування нової технологічної основи в економіці. 

Якісно новим станом інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає 
більш тісне зближення окремих національних господарств, є економічна інтеграція, в 
рамках якої забезпечується концентрація і взаємопроникнення капіталів, проведення 
узгоджувальної міждержавної політики. 

Міжнародна економічна інтеграція визначається, як об'єктивний, усвідомлений і 
направлений процес зближення, взаємопристосування і зрощування національних 
економічних систем, який володіє потенціалом саморегулювання і саморозвитку, в основі 
якого знаходиться економічний інтерес самостійних господарських суб'єктів і міжнародний 
поділ праці. Метою інтеграції є нарощування об'єму товарів і послуг в результаті 
забезпечення ефективності господарської діяльності у міжнародних масштабах. 

Процес міжнародної економічної інтеграції знаходиться в основі формування світової 
економічної системи. 

Інтеграційні об'єднання мають регіональний характер і розрізняються за глибиною 
процесів, що відбуваються. 

Існують такі основні види інтеграційних об'єднань: 
 зона вільної торгівлі: країни-учасниці відміняють митні бар'єри в торгівлі міме 

собою; 
 митний союз, що характеризується вільним переміщенням товарів і послуг. Існує 

єдиний митний тариф стосовно третіх країн; 
 спільний ринок, коли ліквідовуються бар'єри між: країнами не тільки у взаємній 

торгівлі, але і для переміщення робочої сили і капіталу; 
 економічний союз, який передбачає, що до всіх перерахованих інтеграційних мір 

додаються: проведення єдиної економічної політики, створення системи регулювання 
соціальне - політичних процесів, єдина валюта; 

 економічний і валютно-економічний союз: економічний союз доповнюється 
введенням єдиної валюти, створенням єдиного емісійного центру-банку. 

На є сьогоднішній момент у світі нараховується близько 20 міжнародних економічних 
об'єднань інтеграційного типу, що охоплюють основні регіони і континенти. 

Перед світогосподарськими зв'язками стоять нові завдання - налагоджування 
ефективної і масштабної міжрегіональної взаємодії. 

 
9.3. Процеси інтеграції у Європі 
Основою міжнародної економічної інтеграції є насамперед відповідний рівень 

економічного розвитку. Тому найвищого ступеня зрілості економічна інтеграція, досягла в 
групі промислово-розвинених країн, передусім в Західній Європі. Саме тут успішно 
функціонує Європейський Союз - єдине поки що об'єднання країн, розвиток інтеграційних 
процесів у якому, послідовно пройшовши чотири попередні фази (зона вільної торгівлі, 
митний союз, спільний ринок, економічний союз), дозволяє сьогодні говорити про створення 
валютного союзу - міжнародної економічної інтеграції найвищого ступеня. 

Етапи формування, еволюції ЄС, його організаційно-правова побудова, сфери 
діяльності, механізми прийняття рішень та забезпечення їх виконання є унікальним досвідом 
для будь-яких міжнародних інтеграційних утворень, у т.ч. для СНД також. 



Міжнародні економічні зв'язки країн Західної Європи завжди вирізнялися високою 
інтенсивністю. У повоєнні роки розвитку виробничої кооперації сприяли транснаціональні 
корпорації (ТНК). У Західній Європі в період 1946 -1958 рр. було розташовано 40% 
зарубіжних філіалів ТНК в обробній промисловості, що створило у цьому регіоні густу 
мережу міждержавних мікроекономічних зв'язків. На їх основі стали розвиватися і 
макроекономічні зв'язки, тобто зв'язки між національними господарствами і країнами в 
цілому. Як наслідок - посилилась взаємозалежність промисловості розвинених країн Західної 
Європи. 

Інтеграційні процеси підштовхувалися високим рівнем розвитку продуктивних сил, 
поглибленням спеціалізації виробництва в умовах відносно незначних масштабів внутрішніх 
ринків країн Західної Європи. Необхідно зазначити, що вагомим фактором інтеграційних 
процесів у Європі стала і необхідність протидії цілковитому домінуванню США у світовому 
господарстві. У 1948 році США виробляли понад 60% сукупної продукції промислово 
розвинутих країн, на частку США припадало близько половини усіх довгострокових 
зарубіжних капіталовкладень і майже 80% усіх золотих запасів капіталістичного світу. Крім 
того створена після війни система міжнародних валютних та інших економічних відносин, а 
також мережа міжнародних економічних організацій - МВФ, МБРР, ГАТТ, були побудовані 
таким чином, щоб зміцнити економічне становище і вплив США та домінування цієї країни у 
політичних союзах. Жодна країна Західної Європи поодинці не могла бути для США 
рівноправним партнером, для цього потрібен був міцний і довгостроковий економічний 
союз, єдиний господарський простір, який міг би зіставитися з національним господарством 
США. Все це і зумовлювало необхідність консолідації західноєвропейської економічної 
еліти на власній основі. 

З цією метою у межах утвореної 1949 р. Ради Європи було здійснено ряд проектів 
регіональної інтеграції від об'єднань у межах окремих галузей промисловості до величезних 
проектів західноєвропейської федерації. За одним з таких проектів («план Шумана») у квітні 
1951 р. було підписано Паризький договір про заснування Європейського об'єднання вугілля 
і сталі (ЄОВС) з організацією спільного ринку чотирьох продуктів гірничорудної 
промисловості (вугілля, залізна руда, сталь і металобрухт) і спільного регулювання обсягів 
виробництва та рівня цін, інвестиційних програм і раціонального використання робочої сили. 
Цей договір набув чинності у 1953 році. 

У березні 1957 р. в Римі була укладена угода про заснування Європейського 
співтовариства (ЄС) – «спільного ринку» (див. рис. 9.2.) з перспективною програмою 

економічної і політичної інтеграції. Кінцевою метою ЄС було проголошене створення 
Сполучених Штатів Західної Європи. Одночасно у Римі було укладено угоду про заснування 
Європейського співтовариства з атомної енергії (Євроатом). В цей же час 
Великобританія, яка не приєдналася до ЄС, організувала Європейську Асоціацію Вільної 
Торгівлі (ЄАВТ). Ідея створення ЄАВТ полягала у розвитку торгівлі між країнами, проте без 
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об'єднання влади та створення офіційних інститутів, уповноважених вести законодавчу 
діяльність як це зроблено у ЄС. 

ЄАВТ і ЄС у 1984 р. домовилися створити єдиний економічний простір і поширити 
своє співробітництво на такі галузі, як економіка, валютна та промислова політика, 
дослідження та технології, охорона навколишнього середовища, рибальство, виробництво 
сталі та транспорт. При цьому ЄАВТ отримувала всі пільги та торгівельні прибутки від 
членства у Європейському співтоваристві, не беручи, однак, участі у роботі інститутів ЄС. 
Ця угода набула чинності 1 січня 1994 р. 

Європейський економічний простір, створений цією угодою, - це більше ніж просто 
економічна зона; він розповсюджує на країни-члени ЄАВТ принцип чотирьох свобод ЄС - 
вільний рух товарів, послуг, капіталу і населення. 

У цей же період в межах спільного ринку здійснювався процес формування спільної 
сільськогосподарської політики, прийнятої під тиском Франції, зацікавленої у розширенні 
збуту своєї сільськогосподарської продукції у самому Співтоваристві: були введені єдині 
ціни і правила регулювання ринків основних сільськогосподарських товарів, а також 
створений протекціоністський механізм торгівлі з третіми країнами. 

Спільна митно-тарифна політика забезпечила утворення у 1970-х рр. власних коштів 
Співтовариства, головним чином за рахунок надходжень від митних виплат і 
компенсаційних зборів, що стягувалися при імпорті товарів з третіх країн. У 1970 рр. новий 
етап НТР обумовив необхідність розробки і спільної політики структурної перебудови 
економіки в Співтоваристві - країни-члени об'єднали свої зусилля для подолання 
технологічного відставання від США та Японії (див. рис. 9.3.). 

Розвиток інтеграційних процесів призвів до створення не тільки економічного, а й 
політичного союзу, з 1986 р. запроваджувалися консультації щодо питання зовнішньої 
політики країн-членів. А 7-го лютого 1992 р. прийнято Маастрихтську угоду, де було 
вирішено що майбутній Європейський Союз вестиме спільну закордонну та оборонну 
політику (див. рис. 9.4.). 

Важливим елементом інтеграції стало створення Європейської Валютної Системи 
(ЄВС), що почала функціонувати з березня 1979 р., і перед якою були поставлені чотири 
головні завдання: 

 досягнення валютної стабільності в межах ЄС; 
 спрощення конвергенції процесів економічного розвитку; 
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 забезпечення стратегії зростання в умовах стабільності; 
 стабілізація міжнародних валютних та економічних взаємовідносин. 
 Базовим елементом ЄВС було запровадження розрахункової валютної одиниці - 

ЕКЮ. Завдяки цьому, зокрема, країнам ЄС вдалося побороти валютну кризу початку 1980-х 
рр. Після подолання інфляції у 80-ті роки було відмінено обмеження з поточних фінансових 
операцій, а в 1990 р. було введено режим вільного руху капіталів. У 1985 р. було підписано 
програму подальшого розвитку Європейського співтовариства і перетворення його в 
Європейський Союз («Європа без кордонів»), а потім і досягнення цілковитої інтеграції. Ця 
програма набула чинності з 1 -го липня 1987 р., як Єдиний Європейський акт угода про 
створення економічного і валютного союзу, про політичне співробітництво, формування 
нових інституцій (організаційних структур). 

З першого листопада 1993 р. Європейське співтовариство перейшло у нову стадію 
економічної інтеграції і, за рішенням держав та урядів країн-членів, стало називатись 
Європейським Союзом. 

З 1 січня 1999 р. для 11-ти країн-членів Економічного і Валютного Союзу - Австрії, 
Бельгії, Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Фінляндії 
та Франції введена в обіг спільна грошова одиниця ЄВРО. 

На перехідний період з 1 січня 1999 р. до 31 грудня 2001 р. нова валюта 
використовувалася тільки для безготівкових взаємних розрахунків на рівні з національними 
валютами країн Єврозони, тобто зони функціонування нової валюти. У готівковий обіг нова 
валюта Євро випущена з 1 січня 2001 р. 

Європейський Центральний Банк (Центральний Банк євро зони) встановив на 31 грудня 
1998 р. жорсткі обмінні курси євровалют відносно до ЄВРО. Саме ці обмінні курси і мали б 
використовуватись протягом усього перехідного періоду (до 31 грудня 2001 р.). 
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Поступово ЄС набуває рис єдиної державності, контури якої проступають в економіці, 
політиці і в соціальній сфері. 

 
9.4. Перспективи реформування економіки України та  її інтеграція у світову 

економічну систему 
Досвід реформування вітчизняної економіки однозначно довів складність, 

довготривалість процесів переходу до ринкової системи господарювання. Україна повинна 
виробити свій шлях, який би максимально враховував власні національні інтереси. Йдеться 
про необхідність розробки методів і механізмів оптимального розмежування, врахування і 
взаємного узгодження приватних і суспільних інтересів у процесі становлення змішаної 
економіки України, тобто такого типу економіки, за якого зберігається державне 
регулювання економічних процесів. 

За період проведення реформи в економіці сталися глибокі якісні перетворення. Серед 
позитивних економічних зрушень в українській економіці, важливих з погляду її ринкових 
перспектив, слід вважати: 

 формування ефективного конкурентоспроможного недержавного сектора 
економіки і прошарку приватних підприємств; 

 зародження національних ринків товарів, праці та капіталу з переважно 
ринковим ціноутворенням, здатних задовольняти платоспроможний попит; 

 введення національної грошової одиниці - гривні, становлення національної 
фінансово-банківської системи в цілому і регульованого валютного ринку; 

 диверсифікацію і лібералізацію зовнішньоекономічних зв'язків, появу нових каналів 
торговельного та інвестиційного співробітництва. 

Що ж стосовно перспектив економічних перетворень, то існує необхідність рішучого 
поглиблення курсу реформ. Тепер створено об'єктивні передумови посилення соціальної 
спрямованості реформ, надання їм більшої суспільної вартості. При цьому в країні потрібно 
здійснити досить глибокі системні перетворення у різних сферах економічного, 
соціального та політичного життя з тим, щоб міцніше утвердитися на шляху сучасного 
цивілізованого розвитку. Цей етап необхідно пройти якомога енергійніше, у максимально 
стислий період. Слід зберегти наступність реформ і глибоко усвідомити, що припущені 
недоліки та негативні риси нинішнього розвитку мають тимчасовий характер. 

Важливим пріоритетом економічних перетворень має стати значне поглиблення 
демократизації усіх сфер суспільного життя, в тому числі економічної діяльності. Це є 
основою соціального і економічного прогресу суспільства. Всебічний розвиток економічної 
демократії органічно пов'язаний із реалізацією корпоративних прав громадян, розвитком 
малого та середнього підприємництва, запровадженням цивілізованої системи розподілу між 
соціальними групами населення. 

Україна не стоїть осторонь міжнародних інтеграційних процесів. Однак реалії у 
взаємовідносинах України із світовою економікою характеризуються недостатнім рівнем 
готовності нашої економіки до високоефективних форм зовнішньоекономічного 
співробітництва. Без проведення відповідних економічних реформ в Україні інтеграція у 
світову економіку буде неможливою. А тому економічна політика, спрямована на 
інтегрування національної економіки у світове господарство, має ґрунтуватися на створенні 
дефіцитних факторів виробництва при підтримці наявних. Потрібно створювати 
відповідні виробничо-господарські та організаційно-функціональні структури на рівні 
підприємств, галузі, регіону та держави, впроваджувати виробничі інвестиційні моделі 
структурної перебудови економіки. Ефективність входження України у світову економічну 
систему робить актуальним необхідність підготовки фахівців нової якості для 
зовнішньоекономічної діяльності нашої держави, здатних послідовно відстоювати інтереси 
молодої Української держави на міжнародній арені. Отже, шлях до Європи непростий, 
однак, він перспективний. Інтеграція у світовий економічний простір має такі перспективи: 

 реалізуються потенційні можливості української науки та високих технологій; 
 відновлюються і розширюються перспективи для використання наявних 

виробничих потужностей, зайнятості працездатного населення; 



 припиняються руйнівні процеси де спеціалізації та розпаду коопераційних зв'язків; 
 створюються нові умови та можливості для формування більш вигідних 

економічних стосунків з іншими країнами; 
  створюються   принципово   нові   джерела   суспільного інвестування   

структурних   перетворень   та   промислового розвитку; 
 долається технологічне відставання від країн Західної Європи; 
 з'являється можливість кількісно збільшити обсяг експорту. 
 

Висновки 
 

1.  Сучасні зовнішньо економічні зв'язки характеризуються новим рівнем розвитку. 
Вони охоплюють міжнародні господарські, торговельні, науково-технічні та інші відносини. 
Це різноманітні господарські зв'язки між економічними системами різних країн, що 
ґрунтуються на міжнародному поділі праці. 

2.  Світові економічні відносини виникають і розвиваються за відповідних умов, вони 
знаходять своє вираження в різноманітних конкретних формах, значення і співвідношеннях 
яких неоднакове для різних країн і різних регіонів світу. 

3.  Виділяють такі основні фактори розвитку зовнішньо економічних зв'язків: 
нерівномірність економічного розвитку різних країн світу, різниця у трудових, сировинних 
та фінансових ресурсах; відповідний характер політичних відносин; різний рівень науково-
технічного розвитку; особливості географічного розміщення, природних і кліматичних умов. 

4.  Основними формами зовнішньо економічних зв'язків є: міжнародна торгівля, 
причому міжнародний обмін товарами вигідний з економічної точки зору тоді, коли завдяки 
ввозу товарів вдається зекономити на їх виробництві і отримати прибуток; спільне 
підприємництво, що ґрунтується на спільній формі власності; надання послуг з широким 
використанням комп'ютерних мереж; наукове, технічне, економічне співробітництво. 

5.  Зростання інтернаціоналізації господарського життя сприяло виникненню 
міжнародної економічної інтеграції, яка визначає зараз перспективи подальшого 
господарського прогресу і знаходиться в основі формування світової економічної системи. 
Інтеграційні об'єднання мають регіональний характер, в теперішніх умовах виникає 
необхідність налагоджування ефективної і масштабної міжрегіональної взаємодії. 

6. Прийнято виділяти такі основні види інтеграційних об'єднань: зона вільної торгівлі; 
митний союз; спільний ринок; економічний союз; валютно-економічний союз. 

7. Найвищого ступеня зрілості міжнародна економічна інтеграція досягла в країнах 
Західної Європи, де функціонує Європейський Союз. Він є єдиним поки що об'єднанням 
країн, розвиток інтеграційних процесів у якому, послідовно пройшовши чотири попередні 
фази (зона торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз), вступив у нову фазу - 
створення валютного союзу, що свідчить про міжнародну економічну інтеграцію найвищого 
ступеня. 

8. Україна, ставши незалежною державою, проводить курс на поступове зближення з 
Європейським та світовим співтовариством, на входження у світову економічну систему 
ринкового типу. Однак українська економіка недостатньо готова до високоефективних форм 
зовнішньо економічного співробітництва, існує необхідність глибоких змін в діючій 
економічній системі, що сприятиме ефективному її співробітництву з іншими державами. 
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Самостійна робота № 1. 

Політична економія як наука 
 

Дайте визначення термінам: 
 

1. Економічний аналіз -  
2. Економічні ресурси -  
3. Економічна система -  
4. Економічна модель -  
5. Підприємницькі здібності - 
6. Ринкова економіка -  
7. Ринкова система -  
8. Рідкісність (обмеженість) ресурсів -  

 
Виконайте завдання: 
 
1.  Поясніть твердження: подібно до всіх наукових законів, економічні закони існують 

лише для того, щоб можна було передбачувати наслідки дій людей. 
 

2.  Англійський економіст Адам Сміт у XVIII ст. зауважив: на підставі аналізу дійсності 
економічна наука повинна пропонувати таку економічну політику, яка б давала людям 
щедрий дохід або засоби до існування, а точніше забезпечувала б їм можливість самостійно 
добувати їх. Чи відповідає таке визначення завдання економічної науки сучасним уявленням 
про мету економічного дослідження? 

 
3. Окрема фірма вирішила вкласти 600 тис. дол. у виробництво мікрохвильових печей. 

Вартість виробництва дорівнює 300 тис. дол. в рік. Оцінки показують, що фірма щорічно 
зможе продавати мікрохвильових печей на суму 275 тис. дол. Чи буде вигідним для фірми це 
виробництво, враховуючи поняття «альтернативна вартість». 

 



Самостійна робота № 2. 
Економічні системи: поняття, структура, типи. 

 
Дайте визначення термінам: 
 

1. Адміністративна економічна система - 
2. Грошова економічна система - 
3. Фінансова економічна система - 
4. Економічна система - 
5. Змішана економічна система - 
6. Традиційна економічна система - 
7. Перехідна економічна  система  -  
8. Фіскальна економічна система -  
9. Цінова економічна система - 

 
Виконайте завдання, дайте відповіді на поставлені запитання: 
 

1. Який вигляд має функціональна структура національної економічної системи? 
 

2. Які існують типові моделі ринку? 
 
3. Здійсніть класифікацію економічних систем за способом організації ринку. 
 
4. Які ви знаєте функціональні типи економічних систем? 



 
Самостійна робота № 3. 

Виробнича система, її структура, типи виробничих систем. 
 

Дайте визначення термінам: 
 

1. Виробнича система -  
2. Виробництво    
3. Економічне благо -  
4. Економічні потреби -  
5. Економічні ресурси -  
6. Земля -  
7. Капітал -  
8. Праця -  

 
Виконайте завдання, дайте відповіді на поставлені запитання: 
 
1.  Що таке виробничі системи? Визначить їх роль в економічній системі. 

 
2.  У чому полягає різниця між економічними і вільними, або безплатними благами? 

 
3.  Наведіть приклад благ, які раніше були вільними, а нині є економічними. 

 
4.  Охарактеризуйте і наведіть приклади товарів індивідуального споживання і 

суспільних благ. 
5.  Що таке економічні ресурси? 

 
6.  Які функції виконує підприємець? 

 
7.  Критично проаналізуйте наступне твердження: «Те, що потреби неможна наситити, є 

неправильним. Я можу це довести. Я отримую достатню кількість булочок, які я хочу їсти 
кожного дня на сніданок». 

 



 
Самостійна робота № 4. 

Виробнича система: трансформація постійних ресурсів у продукти, крива 
виробничих можливостей 

 
Дайте визначення термінам: 
 

1. Повна зайнятість -  
2. Повний обсяг виробництва - 
3. Ефективність у виробництві - 
4. Крива виробничих можливостей - 
5. Альтернативна вартість - 
6. Закон зростання альтернативної вартості - 

 
Виконайте завдання: 
 

1. У таблиці наведені виробничі можливості випуску військової і цивільної продукції: 
 

Виробничі альтернативи Танки Автомобілі 
А 5 0 
Б 4 10 
В 3 19 
Г 2 27 
Д 1 34 
Е 0 40 

 
1.1. За даними таблиці побудуйте криву виробничих можливостей. 
1.2. Що показує точка на кривій виробничих можливостей ? Всередині кривої? За її 

межами? 
1.3. Розрахуйте альтернативну вартість виробництва кожної додаткової одиниці 

автомобіля. 
 
2. Із пункту А в пункт Б літаком можна долетіти за 1 годину, а автобусом доїхати за 5 

годин. Авіаквиток коштує 30 грн., а квиток на автобус - 10 грн. Який спосіб пересування є 
дешевшим для людини, яка заробляє 2 грн. за годину; 5 грн. за год.; 10 грн. за год.? 

 



 
Самостійна робота № 5. 

Конкурентна ринкова система: поняття, принципи, функції, ефективність. 
 
Дайте визначення термінам: 
 

1. Валовий дохід -  

2. Граничний дохід - 

3. Граничні витрати -  

4. Економічна ефективність - 

5. Економічний кругообіг -  

6. Економічний прибуток - 

7. Еластичність попиту - 

8. Конкуренція -  

9. Нормальний прибуток -  

10. Перехідна економіка -  

11. Середні валові витрати -  

12. Середній дохід -  

13. Цінова дискримінація -  

14. Чиста (досконала) конкуренція -  

 



 
Самостійна робота № 6. 

Конкурентна ринкова система: ринкова рівновага попиту і пропозиції. 
 

Дайте визначення термінам: 
 

1. Взаємодоповнюваний товар (або комплімент) - 
2. Ефект доходу -  
3. Ефект заміщення - 
4. Закон попиту - 
5. Замінник (або субститут) -  
6. Крива попиту - 
7. Товари нижчої споживної цінності - 
8. Закон пропозиції - 
9. Закон спадної віддачі -  
10. Крива пропозиції - 
11. Пропозиція -  
12. Дефіцит (або нестача) -  
13. Надлишок -  
14. Рівноважна кількість -  
15. Рівноважна ціна -  

 
Виконайте завдання: 

 
1. На малюнку - криві пропозиції товару. Дайте відповіді 

на питання: 
1) чим може бути викликаний рух з точки А в точку В? 
2) чим може бути викликаний рух з точки D в точку С? 
3) чим може бути викликаний рух з точки С в точку А? 
 

 
 

2. В таблиці наведені дані, що характеризують попит на товар 
Ціна (грн. за 
одиницю) 

Величина попиту за день 
Споживач А Споживач Б Споживач В Ринковий попит

5 2 0 1  
4 4 2 3  
3 7 3 5  
2 8 4 6  
1 9 5 7  

Побудуйте графік ринкового попиту на товар. Покажіть, як він зміниться, якщо попит 
споживача Б зросте в 2 рази. 

 
3. За даними таблиці побудуйте графіки попиту і пропозиції. Визначить рівноважні 

ціну і кількість. 
Ціна (грн. за одиницю) Пропозиція (тис. одиниць) Попит (тис. одиниць)

2 10 60 

4 20 50 

6 30 30 

8 50 20 

P 

Q 

A 

B C 

D 

S1 
S0 

S2 

·
· ·

·



10 80 10 
 

4. Функція пропозиції товару описується рівнянням Qs = -2 + 3 р, а функція 
попиту на нього Qd = 6 - р. Побудуйте графіки попиту і пропозиції. Визначить 
рівноважні ціну і кількість. Як вплине на рівноважну ціну і кількість впровадження 
нової технології. 
 

5. Накресліть графік попиту та пропонування курчат за даними таблиці: 

Ціна 1 кг. грн. Попит, 
тонн за місяць 

Пропонування, 
тонн за місяць 

5 9 18 
4 10 16 
3 12 12 
2 15 7 
1 20 0 

 
1. Визначте ціну рівноваги та рівноважний обсяг продукції. 
2. Накресліть нові графіки попиту та пропонування, які відображали б такі події: 
а) відбулося підвищення цін на свинину та яловичину; 
б) уряд збільшив податок на прибуток громадян; 
в) зросли ціни комбікормів; 
г) виведена нова порода курчат, що швидко ростуть; 
д) очікується, що найближчим часом ціни на курчат значно зростуть; 

поясніть, як ці події вплинуть на рівноважні ціну і обсяг продукції. 
3. Припустимо, що уряд фіксує ціни на курчат на рівні 2 грн. за кг. Які наслідки 

матиме встановлення такої ціни? Покажіть їх графічно. 
 
6. Функція попиту на товар задається рівнянням: QD = 4750 - 350 Р, функція 

пропонування: Qs = 1600 + 100 Р 
1. Побудуйте графіки попиту та пропонування, визначте рівноважні ціну (грн.) та обсяг 

продажу (шт.). 
2. Що відбудеться, якщо на даний товар урядом буде встановлена фіксована ціна 9 грн. 

? 
3. Порівняйте сукупний виторг продавця за обох значень ціни. 

 



 
Самостійна робота № 7. 

Змішана ринкова система: поняття, структура, типи і тенденції розвитку. 
 

Дайте визначення термінам: 
 
1. Державно-ринкова змішана економічна система - 
2. Змішана ринково-державна економічна система - 
3. Змішаний капіталізм -  
4. Ринковий та позаринковий сектори економіки - 
5. Ринкове, цінове регулювання економічних процесів -  
6. Ринково-державна змішана економічна система -  
7. Ринковий соціалізм - 
8. Соціальна ринкова економіка -  
9. Перехідні економічні системи - 
10. Централізований (адміністративний, державно-монополістичний) механізм 

регулювання економічних процесів - 
 
Виконайте завдання: 
 
1. Нехай протягом дня на ринку було продано 10 т картоплі по 1,5 грошової одиниці за 

1 кг. Які зміни у пропозиції могли б відбутись, якби ціна за 1 кг: 
а) піднялася до 2 грошових одиниць? 
б) зменшилась до 1 грошової одиниці? 
 
2. Ринкова ціна на товар визначає, що нормальними є витрати виробництва на рівні 100 

одиниць. Використавши дані таблиці, визначте, яку з можливих технологій змушений обрати 
виробник під тиском ринку. 

 

 
Види ресурсів 

 
 

 
Ціна 

одиниці 
 
 

Одиниці ресурсів у разі 
застосування 

Технології 
№1 

Технології 
№2 

Технології 
№3 

Земля 5 6 4 5 

Праця 4 10 8 15 

Капітал 3 12 10 9 

Здатність до 
підприємництва 4 1 2 1. 

 
3. Дати Ґрунтовну характеристику такого твердження: суспільство, як правило, 

отримує менше продукції в обмін на долар, який витрачений державою, ніж в обмін на 
долар, який витрачений приватним підприємством. 

 



 
Самостійна робота № 8. 

Природа і функції грошей. Грошова система. 
 
Дайте визначення термінам: 
 

1. Вартість грошей - 
2. Гроші -  
3. Готівка, валюта -  
4. Девальвація - 
5. Законний платіжний засіб - 
6. Засіб обміну або обігу - 
7. Паперові гроші -  
8. Швидкість обігу грошей - 
9. Міжнародний валютний стандарт - 
10. Політика дорогих грошей - 
11. Політика дешевих грошей -  
12. Процент -  
13. Ревальвація - 
14. Гроші досконалі - 
15. Гроші недосконалі -  
16. Кількісне рівняння обміну -  
17. Номінальна процентна ставка - 
18. Резерви банків -  
19. Ринок грошей -  
20. Строкові депозити -  

 
Виконайте завдання: 
 
1. Визначить функції, які виконували гроші у таких ситуаціях: 
а) робітник одержує заробітну плату; 
б) банк прийняв від вкладника певну суму грошей і гарантував йому її щорічне 

зростання на 12 %. 
 
2.  Сучасні гроші не мають золотого забезпечення. Чи не означає це, що відбулося 

зниження їх суспільної цінності? 
 
3.  Сьогодні більшість домашніх господарств країн ринкової економіки користується 

кредитними картками. Чим пояснити відмову від реальних грошей на користь їх замінників? 
 
4.  Поясніть твердження: зростання цін відбувається не тому, що все стає дорожчим, а 

тому, що долар стає дешевшим. 
 



 
Самостійна робота № 9. 

Інтеграційні процеси і формування світової економічної системи. 
Дайте визначення термінам: 
 

1. Глобалізація світової економіки - 
2. Економічна взаємозалежність країн -  
3. Економічна інтеграція - 
4. Інтеграція -  
5. Інтернаціоналізація господарського життя - 
6. Міжнародний бізнес (МБ) -  
7. Міжнародна економічна система - 
8. Міжнародні економічні відносини - 
9. Міжнародні економічні організації - 
10. Світове господарство (світова економіка) - 

 
Виконайте завдання: 
 
1. Поясніть твердження: «Експорт країни забезпечує надходження іноземної валюти, 

яку ця країна може використати для фінансування імпорту». 
 
2. В основі системи міжнародних економічних відносин (МЕВ) лежить міжнародних 

поділ праці. Дайте пояснення цього положення за кожним напрямом МЕВ: 
1) міжнародні зв'язки виробничого характеру; 
2) рух ресурсів; 
3) світові торговельні зв'язки; 
4) міжнародні валютні відносини; 
5) науково-технічне співробітництво. 
 
3. У зв'язку з посиленням взаємозалежності національних економік країни часто 

намагаються координувати свою економічну політику. Поясніть твердження: країни часто 
координують свою макроекономічну політику, намагаючись одночасно або збільшувати 
обсяг виробництва, або зменшувати темпи інфляції. Співпрацюючи у фіскальній або 
монетарній політиці, країни використовують можливості розширювальних чи 
обмежувальних імпульсів економічної політики, які неминуче переходять через національні 
кордони у разі змін обсягів виробництва. 
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Семінар № 1. 
Політична економія як наука. Економічні системи: поняття, структура, типи. 

 
План семінарського заняття (2 год.) 

 
1.  Історичні етапи становлення та розвитку політичної економії. 
2.  Предмет і об'єкт політичної економії, її структура та основні функції. 
3.  Економічні категорії і закони. 
4.  Методи економічного дослідження. 
5. Поняття економічних систем. 
6. Структура економічної системи. 
7. Функціонально-рівнева структуризація економічних систем. 
8.  Історична типологізація економічних систем. 
9. Типологізація економічних систем з позицій характеру системи регулювання. 
10. Особливості становлення економічної системи України. 

 
Дайте відповіді на питання: 

 
1. Які причини виникнення науки «політична економія»? 
2. Коли і за яких обставин виникає термін «політична економія»? 
3. Яке місце займає політична економія в системі економічних наук? 
4. Проаналізуйте етапи розвитку політичної економії, обґрунтуйте еволюцію провідних 

шкіл політичної економії. 
5. Визначте особливості на сучасному етапі розвитку політичної економії. 
6. Яке відношення до політичної економії має обмеженість ресурсів? 
7. Співставте: «економіка», «економічна система», «політична економія». 
8. Що вивчає політична економія і чим її предмет відрізняється від предмету інших 

економічних наук? 
9. Що є об'єктом політичної економії? 
10. Згадайте функції політичної економії, спробуйте знайти місце політичної економії в 

реальному житті. 
11. Чи можна сказати, що економічне дослідження має свої особливості порівняно з 

іншими видами досліджень? 
12. Яку роль в економічному дослідженні відіграє кожен метод зокрема і всі основні 

методи як система? 
13. Дайте визначення поняття національної економічної системи. 
14. Який вигляд має функціональна структура національної економічної системи? 
15. Які існують типові моделі ринку? 
16. Здійсніть класифікацію економічних систем за способом організації ринку. 
17. Які ви знаєте функціональні типи економічних систем? 



 
Семінар № 2. 

Виробнича система: трансформація постійних ресурсів у продукти, 
крива виробничих можливостей 

 
План семінарського заняття (2 год.) 

 
1.  Місце виробничої системи в національній економіці. 
2. Безмежність потреб. 
3. Економічні блага: поняття, типи. 
4. Обмеженість або рідкість економічних ресурсів. 
5. Типи виробничих систем. 
6. Ефективність використання обмежених економічних ресурсів. 
7. Крива виробничих можливостей. 
8. Альтернативна вартість. Закон зростання альтернативної вартості. 
 

Дайте відповіді на питання: 
 

1. Що таке виробничі системи? Визначить їх роль в економічній системі. 
2. У чому полягає різниця між економічними і вільними, або безплатними благами? 
3. Наведіть приклад благ, які раніше були вільними, а нині є економічними. 
4. Охарактеризуйте і наведіть приклади товарів індивідуального споживання і 

суспільних благ. 
5. Що таке економічні ресурси? 
6. Які функції виконує підприємець? 
7. Критично проаналізуйте наступне твердження: «Те, що потреби неможна наситити, 

є неправильним. Я можу це довести. Я отримую достатню кількість булочок, які я хочу їсти 
кожного дня на сніданок». 

8. За яких умов досягається ефективне використання ресурсів? 
9. Що таке ефективність? Який зміст вкладають економісти в цей термін? 
10. Які припущення необхідно зробити при розгляді кривої виробничих можливостей? 
11. За допомогою кривої виробничих можливостей розкрийте сутність альтернативної 

вартості і закону зростання альтернативної вартості. 
12. У чому полягає економічний сенс закону зростання альтернативної вартості? 
13. Який вигляд мала б крива виробничих можливостей при повній взаємозамінності 

ресурсів? 
14. Визначить альтернативну вартість навчання у технікумі. 
 



 
Семінар № 3. 

Конкурентна ринкова система: поняття, принципи, функції, ефективність. 
Ринкова рівновага попиту і пропозиції. 

 
План семінарського заняття (2 год.) 

 
1.  Принципи формування попиту. 
2.  Індивідуальний і ринковий попит. 
3.  Нецінові фактори зміни ринкового попиту. 
4.  Принципи формування ринкової пропозиції. 
5.  Нецінові фактори зміни ринкової пропозиції. 
6.  Рівноважна ціна і рівноважний обсяг виробництва. 
7.  Вплив зміни попиту і пропозиції на ринкову рівновагу. 
 

Дайте відповіді на питання: 
 

1. Сформулюйте і поясність закон попиту. 
2. Поясність різницю між індивідуальним і ринковим попитом. 
3. Перерахуйте фактори зміни ринкового попиту. Що відбувається з 

кривою попиту, якщо будь-який з цих факторів змінюється? 
4. У чому полягає різниця між зміною величини попиту і зміною попиту? 
5.  Сформулюйте і поясність закон пропозиції. 
6.  Перерахуйте фактори зміни ринкової пропозиції. 
7.  Що відбувається з кривою пропозиції, якщо будь-який з цих факторів змінюється. 
8.  У чому полягає різниця між зміною величини пропозиції і зміною пропозиції. 
9.  Які основні ознаки моделей ринку продукту? 
10. Які ознаки і умови існування конкурентного ринку? 
11. Що визначає ринковий попит за умов досконалої конкуренції? 
12. Як визначити оптимальні обсяги випуску: два підходи? 
13. Яка пропозиція галузі в короткостроковому періоді? 
14. Як максимізують прибуток фірми в короткостроковому періоді? 
15. Яка крива попиту конкурентної фірми? 
16. Яка рухомість ринкового попиту і пропозиції ринку досконалої конкуренції? 
17. Як максимізувати прибуток фірми в довгостроковому періоді? 
18. Які умови тривалої рівноваги фірми, галузі, ринку та механізм підтримки? 
19. Які основні недоліки (дефекти) чистої конкуренції? 
20. Які основні ефекти чистої конкуренції? 
21. Поясніть, чому ціна на ринку встановлюється в точці перетину кривих попиту і 

пропозиції. 
22. Якщо ринкова ціна товару вища від точки перетину кривих попиту і пропозиції, то 

що характерним буде для цього ринку - надлишок чи дефіцит? 
23. Поясніть, як зміняться рівноважні ціна і кількість при зміні попиту. 
24. Поясніть, як зміняться рівноважні ціна і кількість при зміні пропозиції. 
 



 
Семінар № 4. 

Змішана ринкова система: поняття, структура, типи і тенденції розвитку 
 

План семінарського заняття (2 год.) 
 

1. Поняття змішаної економічної системи. 
1.1. Соціально-економічна основа змішаної економічної системи. 
1.2. Механізм регулювання в змішаній економічній системі. 
1.3. Особливості формування змішаної економічної системи в Україні. 

2. Типи змішаної економічної системи. 
2.1.Ринково-державна змішана економічна система. 
2.2.Державно-ринкова змішана економічна система. 
2.3. Позаринковий сектор виробництва у змішаній економічній системі. 

3. Структура змішаної економічної системи 
3.1.Приватний сектор змішаної економічної системи. 
3.2.Державний сектор змішаної економічної системи. 
3.3.Несуспільні, суспільні та квазісуспільні блага і послуги. 

4. Змішана економічна система і соціально-політична система суспільства. 
4.1 Змішаний капіталізм. 
4.2 Соціальна ринкова економіка. 
4.3 Ринковий капіталізм. 

5. Трансформація змішаних економічних систем в адміністративні, монополістичні, 
кримінальні та конкурентні системи. 
6. Етапи трансформації змішаної перехідної економічної системи України. 
 

Дайте відповіді на питання: 
 

1. Що собою являє соціально-економічна основа змішаної економічної системи? 
2. Які виділяють типи змішаних економічних систем за способом організації ринку? 
3. Особливості функціонування ринково-державної змішаної економічної системи. 
4. У чому суть концепції економічного дирижизму? 
5. Проблеми формування змішаної економічної системи в Україні. 
 



 
Семінар № 5. 

Природа і функції грошей. Грошова система. 
 

План семінарського заняття (2 год.) 
 

1. Теоретичні концепції виникнення і суті грошей. 
2.  Функції грошей та їхня еволюція. 
3.  Грошовий обіг і його закони. 
4.  Грошова система, її структурні елементи й основні типи. 

 
Дайте відповіді на питання: 

 
1. Охарактеризуйте теорію виникнення грошей. 
2. У чому полягає суть грошей? 
3. Розкрийте співвідношення основних функцій грошей. 
4. Які особливості паперових і кредитних грошей? 
5. Що таке ліквідність грошей? 
6. У чому полягають негативні наслідки бартеру? 
7. Що таке грошова маса і які її показники? 
8. Що слід розуміти під грошовою системою і які її елементи? 
9. Сформулюйте закони обігу грошей. 
10. Напишіть формулу рівноваги грошової і товарної маси І. Фішера. 
11. Центральний банк та його функції. 
12. Монетарна політика Центрального банку та її інструменти. 
 



 
Семінар № 6. 

Інтеграційні процеси і формування світової економічної системи 
Перспективи реформування економіки  України і її інтеграція у світову економічну 

систему. 
 
 

План семінарського заняття (2 год.) 
 

1. Роль міжнародного поділу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків. 
2. Інтеграція, регіональні інтеграційні об'єднання. 
3. Європейський Союз - найвища ступінь зрілості економічної інтеграції. Інтеграційні 

можливості економіки України. 
 

Дайте відповіді на питання: 
 

1. В чому полягає об'єктивність процесу інтернаціоналізації сучасного світового 
господарства? 

2. Пригадайте основні фактори розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 
3. В яких формах існують зовнішньоекономічні зв'язки? 
4. Проаналізуйте можливі результати зовнішньоекономічної діяльності. 
5. Назвіть основні характеристики інтеграції в межах Європейського Союзу. 
6. Чому Європейський Союз є найвищим ступенем зрілості економічної інтеграції. 
7. Чому Європейський Союз є найвищим ступенем зрілості економічної імміграції? 
8. Яке місце займає Україна в світовому господарстві та які її перспективи? 
9. Яке значення для України має співробітництво з іншими країнами та міжнародними 

організаціями? 
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Тематика рефератів і творчих робіт з курсу  
«Політична економія»  

№ 
з/п Назва теми реферату або творчої роботи Номер 

теми 
1 2 3 

1. Політична економія як наука 1.1. 
2. Економічні системи: поняття, структура, типи 1.2. 
3. Чиста класична ринкова система : принципи функціонування 1.3. 
4. Ринково-державна (змішана) система: принципи функціонування 1.4. 
5. Адміністративна економічна система 1.5. 
6. Традиційна (архаїчна) економічна система 1.6. 
7. Соціально-економічна система виробництва: структура і принципи 

функціонування 
1.7. 

8. Криві виробничих можливостей 1.8. 
9. Загальні принципи трансформації ресурсів в продукти в умовах 

постійних ресурсів 
1.9. 

10. Загальні принципи трансформації ресурсів в продукти в умовах 
змінних ресурсів 

1.10. 

11. Конкурентна ринкова система 1.11. 
12. Функції і принципи функціонування конкурентної ринкової 

системи 
1.12. 

13. Ефективність функціонування конкурентної ринкової системи 1.13. 
14. Конкурентний ринок: принципи функціонування ринку продуктів і 

ресурсів 
1.14. 

15. Система ринкового попиту, принципи його функціонування і зміни 1.15. 
16. Система ринкової пропозиції, принципи її формування і зміни 1.16. 
17. Ринкова рівновага попиту і пропозиції 1.17. 
18. Конкурентний ринок: принципи функціонування валютного ринку 1.18. 
19. Грошова економічна система: поняття і функції грошей 1.19. 
20. Грошова економічна система: грошовий ринок і принципи його 

функціонування 
1.20. 

21. Пропозиція грошей і принципи її формування 1.21. 
22. Попит грошей і принципи його формування 1.22. 
23. Рівноважна ставка проценту і методи її регулювання 1.23. 
24. Грошова економічна система: принципи функціонування 

національної депозитної системи 
1.24. 

25. Структура національної депозитної (грошово-кредитної) системи 1.25. 
26. Функції національного банку: національний банк в національній 

грошовій (депозитній) системі 
1.26. 

27. Принципи економічної динаміки: економічне зростання і його типи 1.27. 
28. Становлення нової соціально-економічної системи в Україні 1.28. 
29. Становлення нової технологічної системи в Україні 1.29. 
30. Становлення нової економічної системи в Україні 1.30. 



Типова (рекомендована) структура  
тем рефератів і творчих робіт з курсу політичної економії 

 
ТЕМА 1.1  

Політична економія як наука 
План 

1. Об'єкт і предмет політичної економії. 
2. Структура і система категорій політичної економії. 
3. Функції політичної економії. 
4. Особливості методу політичної економії. 

 
ТЕМА 1.2  

Економічні системи: поняття, структура, типи 
План 

1. Поняття економічної системи. 
2. Структура економічної системи. 
3. Функціонально-історичні теми економічних систем. 

ТЕМА 1.3 
Чиста класична економічна ринкова система: принципи функціонування 

План 
1. Поняття та структура чистої класичної економічної ринкової системи. 
2. Принципи функціонування чистої класичної економічної ринкової системи. 
3. Схема кругообігу ресурсів, продуктів і доходу в класичній ринкової системі. 

 
ТЕМА 1.4 

Ринково-державна (змішана) економічна система: принципи функціонування 
План 

1. Поняття і структура змішаної ринкової економічної системи. 
2. Державний сектор змішаної ринкової системи. 
3. Приватний сектор змішаної ринкової системи. 
4. Схема кругообігу ресурсів, продуктів і доходу в змішаній ринковій системі. 

 
ТЕМА 1.5. 

Адміністративна економічна система 
План 

1. Поняття і об'єктивні передумови становлення адміністративної економічної системи. 
2. Загальні принципи функціонування адміністративної економічної системи. 
3. Ефективність адміністративної економічної системи і необхідність її переходу в ринкову 

економічну систему. 
 

ТЕМА 1.6. 
Традиційна (архаїчна) економічна система 

План 
1. Поняття і об'єктивні умови становлення традиційної економічної системи. 
2. Загальні принципи функціонування традиційної економічної системи. 
3. Ефективність традиційної економічної системи і принципи її еволюції в ринкову 

економічну систему. 
 

ТЕМА 1.7. 
Соціально-економічна система виробництва: структура і принципи 

функціонування 
План 

1. Поняття і структура соціально-економічної системи виробництва. 
2. Форми власності на ресурси і фактори виробництва, їх історична еволюція. 



3. Основні типи соціально-економічних систем виробництва. 
4. Становлення нової соціально-економічної системи в Україні. 

 
ТЕМА 1.8.  

Криві виробничих можливостей 
План 

1. Поняття і властивості кривих виробничих можливостей (кривих трансформації ресурсів 
у продукти). 

2. Детермінанти формування і зміни (зміщення) кривих виробничих можливостей. 
3. Криві виробничих можливостей в умовах постійних і змінних обмежених ресурсів та 

економічної деградації. 
4. Закон зростання граничних змінених витрат виробництва. 

 
ТЕМА 1.9. 

Загальні принципи трансформації ресурсів у продукти в умовах постійних 
ресурсів 

План 
1. Поняття постійних обмежених ресурсів і умови їх формування. 
2. Загальні принципи трансформації ресурсів у продукти в умовах повного (ефективного) 

використання обмежених ресурсів. 
3. Загальні принципи трансформації ресурсів у продукти в умовах неповного 

(неефективного) використання обмежених ресурсів. 

ТЕМА 1.10. 
Загальні принципи трансформації ресурсів у продукти в умовах змінних ресурсів 

План 
1. Поняття змінних ресурсів і умови їх формування. 
2. Загальні принципи трансформації ресурсів у продукти в умовах економічного зростання. 
3. Загальні принципи трансформації ресурсів у продукти в умовах економічної деградації. 
4. Детермінанти зміщення кривої виробничих можливостей. 

 
ТЕМА 1.11. 

Конкурентна ринкова система 
План 

1. Поняття конкурентної ринкової системи. 
2. Функції і принципи функціонування конкурентної ринкової системи. 

3. Ефективність функціонування конкурентної ринкової системи. 
 

ТЕМА 1.12. 
Функції і принципи функціонування конкурентної-ринкової системи 

План 
1. Поняття конкурентної ринкової системи. 
2. Мета конкурентної ринкової системи. 
3. Функції конкурентної ринкової системи. 

 
ТЕМА 1.13. 

Ефективність функціонування конкурентної ринкової системи 
План 

1. Поняття ефективності функціонування конкурентної ринкової системи. 
2. Ефекти функціонування конкурентної ринкової системи. 
3. Дефекти функціонування конкурентної ринкової системи. 
4. Чиста і реальна конкурентні ринкові системи. 

 
ТЕМА 1.14. 

Конкурентний ринок: принципи функціонування ринку продуктів і ресурсів 



План 
1. Основні функціональні типи ринку і його функціональна структура. 
2. Система ринкового попиту і принципи його формування та зміни. 
3. Система ринкової пропозиції і принципи її формування та зміни. 
4. Ринкова рівновага попиту і пропозиції. Рівноважні ціни і врівноважуюча функція 

ринкових цін. 
 

ТЕМА 1.15. 
Система ринкового попиту і принципи його формування та зміни 

План 
1. Поняття ринкового попиту. Шкала ринкового попиту. 
2. Детермінанти формування ринкового попиту. Крива ринкового попиту. Закон ринкового 

попиту. 
3. Закон ринкового попиту і закон спадаючої граничної корисності. Ефект доходу і ефект 
заміщення. 

4. Детермінанти зміни ринкового попиту. Зміщення кривої ринкового попиту під 
впливом дії нецінових факторів. 

 
ТЕМА 1.16. 

Система ринкової пропозиції і принципи її формування та зміни 
План 

1. Поняття ринкової пропозиції. Шкала ринкової пропозиції. 
2. Детермінанта формування ринкової пропозиції. Крива ринкової пропозиції. 
3. Закон грошової пропозиції і закон зростаючих граничних витрат виробництва. 
4. Детермінанти зміни ринкової пропозиції. Зміщення кривої ринкової пропозиції під 

впливом дії нецінових факторів. 
 

ТЕМА 1.17. 
Ринкова рівновага попиту і пропозиції 

План 
1. Поняття і умови формування ринкової рівноваги попиту і пропозиції. 
2. Принципи формування рівноважних ринкових цін (цін ринкового клірингу). 

Врівноважувальна функція ринкових цін. 
3. Вплив зміни попиту і пропозиції на рівноважну ринкову ціну і рівноважний обсяг 

виробництва. 
 

ТЕМА 1.18. 
Конкурентний ринок: принципи функціонування валютного ринку 

План 
1. Поняття валютного ринку і його функціональна структура. 
2. Система ринкового попиту і пропозиції на валюту та принципи їх формування. 
3. Проблеми становлення валютного ринку в Україні. Валютний і товарний ринок. 

 
ТЕМА 1.19. 

Грошова економічна система: поняття і функції грошей 
План 

1. Природа і функції грошей. 
2. Основні типи і види грошей. 
3. Номінальна і реальна вартість грошей. Ціна грошей і ціна товару. 
4. Історична еволюція грошей і грошової системи. 

 
ТЕМА 1.20. 

Грошова економічна система: грошовий ринок і принципи його функціонування 
План 



1. Пропозиція грошей і принципи її формування. 
2. Попит грошей і принципи його формування. 
3. Рівноважна ставка проценту і методи її регулювання. 

 
ТЕМА 1.21. 

Пропозиція грошей і принципи її формування 
План 

1. Структура пропозиції грошей. Готівкові і безготівкові гроші. 
2. Основні формули (типи) пропозиції грошей. Гроші типу МІ. М2, М3. Квазігроші і повні 

(досконалі) гроші. 
3. Деякі особливості формування пропозиції грошей в перехідній українській економіці. 

 
ТЕМА 1.22. 

Попит грошей і принципи його формування 
План 

1. Структура попиту на гроші. 
2. Принципи формування попиту на гроші з боку товарів і послуг. 
3. Принципи формування попиту на гроші з боку фінансових активів. Загальний попит на 

гроші. 
4. Деякі особливості формування попиту на гроші в перехідній українській економіці. 

 
ТЕМА 1.23. 

Рівноважна ставка проценту і методи її регулювання 
План 

1. Грошовий ринок і формування рівноважної ставки проценту. 
2. Методи регулювання рівноважної ставки проценту. 
3. Державне регулювання рівноважної ставки проценту в перехідній українській економіці. 

 
ТЕМА 1.24. 

Грошова економічна система: принципи функціонування національної депозитної 
системи 

План 
1. Структура національної депозитної (грошово-кредитної) системи. 
2. Основні особливості і функції національного банку. Національний банк України. 
3. Методи регулювання обсягів грошової пропозиції національним банком. 

 
ТЕМА 1.25. 

Структура національної депозитної (грошово-кредитної) системи 
План 

1. Поняття національної депозитної системи та її структура. 
2. Приватний і державний сектор національної депозитної системи. 
3. Особливості становлення, розвитку і функціонування національної депозитної 

системи в розвинених країнах Заходу і в Україні. 
 

ТЕМА 1.26. 
Функції національного банку: Національний банк у національній грошовій 

(депозитній) системі 
План 

1. Основні особливості національного банку. Суспільний і квазісуспільний 
національний банк. 

2. Основні функції національного банку. Резервна, контрольна, фіскальна і інкасаційна 
функції національного банку. 

3. Методи регулювання обсягів грошової пропозиції Національним банком України. 
 



 

ТЕМА 1.27. 
Принципи економічної динаміки: економічне зростання і його типи 

План 
1. Поняття економічного зростання і його основні функціональні типи. 
2. Варіанти і типи інтенсивного економічного зростання. 
3. Економічне зростання і ефективність економіки. 

 
ТЕМА 1.28. 

Становлення нової соціально-економічної системи в Україні 
План 

1. Перехідні економічні системи і принципи їх становлення. 
2. Загальні принципи і етапи реформування соціально-економічної системи в Україні. 
3. Нова соціально-економічна система в Україні і проблема переходу до ринкової 

економіки. 
 

ТЕМА 1.29. 
Становлення нової технологічної системи в Україні 

План 
1. Об'єктивні передумови становлення нової технологічної системи в Україні. 
2. Загальні принципи становлення нової технологічної системи в Україні. 
3. Становлення нового типу економічного зростання в Україні. 

 
ТЕМА 1.30. 

Становлення нової економічної системи в Україні 
План 

1. Принципи переходу від адміністративного до змішаного і конкурентного ринку. 
2. Принципи переходу від старої до нової фінансової системи в Україні. 
3. Принципи переходу від старої до нової грошової, грошово-кредитної і банківської 

систем в Україні. 



ОСНОВНІ ВИМОГИ 
до підготовки, оформлення і захисту рефератів і творчих робіт з політичної 

економії 
 

1.1. Написання реферату або творчої роботи виступає як одна з найбільш важливих форм 
самостійної роботи студентів над вивченням, проблем політекономії. В процесі написання 
реферату або творчої роботи студенти зобов'язані глибше, більш фундаментально і 
конкретніше вивчити одну з проблем науки «Політекономія». В цьому і полягає основна 
мета підготовки і захисту студентами рефератів або творчих робіт з політекономії. 

1.2. В процесі підготовки і оформлення реферату або творчої роботи студенти повинні: 
по-перше, оволодіти методикою і методологією сучасного економічного аналізу;  

по-друге, навчитися аналізувати науковий і літературний матеріал;  
по-третє, робити самостійні висновки і формулювати самостійні теоретичні 

положення; по-четверте, аналізувати емпіричний економічний матеріал і його теоретично 
узагальнювати; по-п'яте, формулювати практичні рекомендації на основі правильного 
узагальнення і теоретичного дослідження 

1.3 Реферат або творча робота студентів повинна мати науковий характер, а не бути 
переказом відомих положень і висновків, почерпнутих із літературних і наукових джерел. 
Підтекстові посилання на літературні і наукові джерела оформляються згідно 
загальноприйнятих правил цифровими позначками. Робота, в якій виявлені елементи 
переписування, оцінюється незадовільно і повертається на переробку чи доопрацювання. 

1.4. Структурно робота повинна складатися із вступу, основної текстової частини, яка 
включає 3 - 4 параграфи (кількість параграфів залежить від місткості проблеми, мети і 
завдань курсової роботи), висновків і списку літератури. До роботи слід додати план, 
затверджений керівником роботи, зміст, з вказанням початкових сторінок кожної частини 
реферату або творчої роботи (вступу, кожного параграфу, висновків, списку літератури, 
змісту). Титульна сторінка, план і зміст оформляються згідно загальноприйнятих правил. 

Реферат або творча робота може містити також додатки, які розміщуються в самому 
кінці роботи після сторінки із списком літератури. Обсяги додатків не обмежуються, але 
недоцільно, якщо вони більші від обсягу самої курсової роботи. У додатках рекомендується 
розміщувати табличний, графічний, статистичний, розрахунковий та інший матеріал, пряме 
використання якого в основному тексті надто б ускладнило читання. 

В основному тексті роботи рекомендується робити посилання на матеріал, що 
міститься в додатках. Додатки, якщо їх багато, повинні бути пронумерованими. 

1.5.Робота повинна бути оформлена на стандартних аркушах білого паперу з виділенням 
полів (праве - 1 см, ліве - 2,5 см, верхнє і нижнє - 2,5 см).   Робота, яка оформлена не у 
відповідності з вимогами, повертається на переоформлення і до захисту не допускається. 

1.6. У вступі до реферату або творчої роботи студент повинен розкрити актуальність 
вибраної теми курсової роботи, поставити основну мету і завдання, вказати наукову, 
методологічну, емпіричну базу написання роботи. У закінченні потрібно зробити висновки 
до кожного з параграфів роботи (по 2 - 3 висновки на кожний параграф). Висновки повинні 
бути зроблені таким чином, щоб вони, по-перше, відображали основний зміст роботи, по-
друге, ті положення, які були отримані автором на основі опрацювання наукового і 
практичного матеріалу. У висновках повинно бути відображене авторське розуміння 
основних проблем курсової роботи. 

1.7. В основній частині роботи на основі опрацювання літературних і інших джерел 
(статистичних, емпіричних і т.д.) здійснюється виклад матеріалу. Виклад повинен бути 
самостійним (без переписування) й відображенням авторського розуміння проблем і його 
власних висновків. 

1.8.Основна частина роботи повинна демонструвати вміння студента ставити наукові 
проблеми і грамотно їх розв'язувати на основі узагальнення літературного і емпіричного. 
матеріалу, а також на основі власної інтуїції автора роботи. Робота, в якій відсутні 
постановка і розв'язання наукових проблем, вважається такою, що не відповідає основним 
вимогам до наукових робіт і оцінюється незадовільно. 



1.9. Список літератури оформляється згідно з загальноприйнятими правилами з вказанням по 
кожному джерелу прізвищ і ініціалів авторів, назви роботи, назви видання, в якому 
опублікована робота (якщо це стаття чи тези в збірниках, журналах, газетах), міста видання, 
назви видавництва; року видання, кількості сторінок (загальні або інтервали сторінок, на 
яких розміщена стаття у періодичному виданні чи збірнику). 

Перелік джерел здійснюється за алфавітним принципом у такому порядку: 
1.  Основні економічні джерела, прийняті Верховною Радою України 
2.  Наукові монографії, підручники, посібники. 

3.  Статті, доповіді, тези в періодичній пресі або збірниках. 
4.  Література довідкового і статистичного характеру (словники, статистичні збірники і 

т.д.). 
3. Література іноземною мовою (якщо така використовувалась). 
1.10. Реферат або творча робота, в якій є багато неправильно оформлених таблиць, 

графіків і іншого фактичного матеріалу не допускається до рецензування і повертається на 
доопрацювання. Відсутність фактичного матеріалу дає підставу кваліфікувати роботу як 
незадовільну, така робота повертається на переробку чи доопрацювання. 

1.11. Процес підготовки курсової роботи починається з затвердження керівником теми 
роботи. Тема затверджується в перший місяць навчального семестру, на який заплановано 
підготовку реферату або творчої роботи. Виконані реферат або творча робота подається на 
рецензування науковому керівникові. У випадку негативної рецензії робота повертається на 
доопрацювання або переробку. 

1.12.Захист реферату або творчої роботи здійснюється перед членами комісії, яка 
формується цикловою комісією. Оцінка з курсової роботи диференціюється: «незадовільно», 
«задовільно», «добре», «відмінно». 



 
Критерії оцінки знань при підсумковому контролі 

 
Оцінка «задовільно» передбачає: 
- засвоєння студентом основних понять (категорій, а також 

теоретичних положень, що розглядаються на лекціях та семінарських 
заняттях і в навчальній літературі). 

 
Оцінка «добре» передбачає: 
- засвоєння студентом положень, що розглядаються на лекціях та 

семінарських заняттях і в основній навчальній літературі; 
- вміння знаходити вірні відповіді на тестові завдання; 
- вміння розв'язувати задачі з курсу «Політична економія»; 
 
Оцінка «відмінно» передбачає: 
- вільне володіння студентом навчальним матеріалом; 
- ознайомлення з основною і додатковою літературою з курсу; 
- вміння творчо використовувати теоретичні положення для аналізу 

конкретних ринкових ситуацій; 
- вміння знаходити вірні відповіді на тестові завдання; 
- вміння розв'язувати задачі з курсу «Політична економія». 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


	«Політекономія». Навчальна програма
	Тематичний план
	Матеріали лекційних занять
	Тема 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ЯК НАУКА
	Тема 2. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ТИПИ
	Тема 3. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА, ЇЇ СТРУКТУРА,ТИПИ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
	Тема 4. ВИРОБНИЧА СИСТЕМА:ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОСТІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРОДУКТИКРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
	Тема 5. КОНКУРЕНТНА РИНКОВА СИСТЕМА:ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ
	Тема 6. КОНКУРЕНТНА РИНКОВА СИСТЕМА:РИНКОВА РІВНОВАГА ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ.
	Тема 7. ЗМІШАНА РИНКОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА,ТИПИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
	Тема 8. ПРИРОДА І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ.ГРОШОВА СИСТЕМА.
	Тема 9. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ФОРМУВАННЯСВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

	Матеріали для організації самостійноїроботи студентів
	Матеріали семінарських занять
	Методичні вказівки та тематика з творчоїроботи студентів
	Критерії оцінки знань при підсумковому контролі

