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Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 
 

1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки 
2. Предмет економічної теорії та її функції 
3. Економічні закони, принципи і категорії 
4. Методи дослідження економічних явищ і процесів 
5. Місце економічної теорії в системі економічних наук 

 
1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки 
Основою життя людини є суспільне виробництво різноманітних благ, за 

допомогою яких вона задовольняє свої потреби, забезпечуючи цим власне життя і 
розвиток. 

Суспільне виробництво, або економіка, давно привертало до себе увагу людини, 
яка робила спробу з’ясувати окремі явища економічного життя, розкрити їх рушійні 
сили й виявити закономірності їх розвитку. 

Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення 
економічної теорії. 

Перші документальні свідчення про стан економічних знань ми знаходимо у 
працях і документах мислителів Стародавнього Єгипту, Індії та Китаю але більш 
високого рівня економічні знання були сформовані в Стародавній Греції та Римі. 

Термін «економіка» вперше вживає грецький історик і філософ Ксенофонт 
(430—355 рр. до н.е.), одна з праць якого має назву «Ойкономія». Це грецьке слово, яке 
походить від слів «ойкос»— дім, господарство і «номос» — правило, закон і 
перекладається як мистецтво, ведення домашнього господарства. Цей же термін 
використовує і Аристотель (384—322 рр. до н.е.). 

 
Потрібно зазначити, що ні у рабовласницькому, ні у феодальному суспільстві ще 

не існувало чіткої системи економічних поглядів на економічні процеси. Вона 
складається поступово в процесі історичного розвитку суспільства. 

В розвиток економічної науки значний вклад внесли 
 наступні теоретичні школи: 

Меркантилізм (від лат. merkari – торгувати) – напрям економічної думки 
властивий перехідній добі первісного нагромадження капіталу (ХV–ХVІІІ ст.). 
Представники меркантилізму багатство ототожнювали з грошима, а його джерелом 
вважали зовнішню торгівлю та видобуток благородних металів, обґрунтовуючи 
необхідність досягнення активного торговельного балансу шляхом державного 
регулювання господарського життя нації. Погляди представників цієї школи 
відображали інтереси торгової буржуазії в період первісного нагромадження капіталу. 

Антуан де Монкретьєн в своїй праці ”Трактат політичної економії” вперше 
використав термін ”політична економія” в розумінні мистецтва державного управління 
економікою. 

Фізіократія (від гр. physis – природа, kratos – влада) – напрям економічної теорії, 
виник у Франції в середині XVIII ст., представниками якого (Франсуа Кене, А.Р.Тюрго, 
В.Мірабо, Г.Летрон та ін.) гостро критикували меркантилізм і виходили з визначальної 
ролі землі, природних факторів та аграрної сфери у житті суспільства у створенні 
багатства. Але джерелом багатства вважали тільки працю у сільськогосподарському 
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виробництві. Вважали, що промисловість, транспорт і торгівля — безплідні сфери, а 
праця людей у цих сферах лише покриває витрати на їхнє існування і не прибуткова 
для суспільства. Представники: Ф. Кене, А. Тюрго. 
З часом виявилась однобокість їх поглядів, вони не вважали промисловість галуззю, де 
створюється приріст доходу. 

Класична школа політичної економії – перша наукова школа, що 
започаткувала теоретичні основи економічної науки. Фундаментальний внесок 
класичної школи полягає у формуванні наукової методології економічних досліджень, 
розробці ідеології ринкового лібералізму, розкритті саморегулюючих можливостей 
ринку, обґрунтування політики природної свободи та невтручання держави в 
економіку, зосереджують увагу на аналізі економічних явищ і закономірностей 
розвитку всіх сфер виробництва, прагнуть розкрити економічну природу багатства, 
капіталу, доходів, кредиту, обігу, механізму конкуренції, започатковують трудову 
теорію вартості. Її засновники: А. Сміт, Д. Рікардо. У.Петті 

Марксизм. Засновники цього напряму К. Маркс і Ф. Енгельс досліджують 
систему законів капіталістичного суспільства з позицій робітничого класу. 
Продовжуючи дослідження трудової теорії вартості, зробили аналіз розвитку форм 
вартості, запропонували свої концепції додаткової вартості, грошей, продуктивності 
праці, відтворення, економічних криз, земельної ренти.  

Маржиналізм (від фр. мarginal – граничний) – напрям економічної теорії що виник 
у 70 –90-х рр. ХІХ ст., теоретична складова неокласичного напряму. Сутність 
маржиналізму як теорії полягає у визначенні цінності ринкових благ їх корисністю та 
рідкісністю використовуючи метод граничного аналізу. 

Дослідження маржиналістів ґрунтуються на таких категоріях, як "гранична 
корисність", "гранична продуктивність", "граничні витрати" і т. ін. Маржиналізм 
використовує кількісний аналіз, економіко-математичні методи і моделі, в основі яких 
лежать суб'єктивно-психологічні оцінки економічних дій індивіда. Представники 
маржиналізму — К. Менгер, Ф. Візер, У. Джевонс, Л. Вальрас. 

Подальший розвиток економічної теорії відбувся в межах  
сучасних економічних теорій: 

Кейнсіанство – один з провідних напрямів економічної теорії ХХ ст. та 
сучасності який обґрунтовує необхідність активного втручання держави в регулювання 
ринкової економіки шляхом стимулювання попиту й інвестицій через проведення 
певної кредитно-бюджетної політики. Сформувався цей напряму середині 30-х рр. 
ХХст. і домінував у світовій економічній науці протягом 50-70-х рр. засновник Дж. 
Мейнард Кейнс. 

Неокласичний напрям – один з провідних напрямів економічної теорії ХХ ст. 
та сучасності. Сформувався в 90-х рр. ХІХ ст. на основі синтезу класичної ринкової 
ліберальної доктрини, маржиналізму та макроекономічної теорії. З 30-х рр. ХХ ст. 
доповнився теорією економічного неолібералізму, неокласичними макроекономічними 
дослідженнями, ідеями виваженого державного регулювання ринку. Заперечує 
необхідність втручання держави в економіку, розглядає ринок як саморегульовану 
економічну систему, здатну самостійно встановити необхідну рівновагу між сукупним 
попитом та сукупною пропози цією. Засновники теорії - А.Маршалл і А. Пігу. 
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Послідовни ки - Л. Мізес, Ф. Хайєк, М. Фрідмен, А. Лаффер, Дж. Гілдер, Ф. Кейган та 
ін. 

Неокласичний напрям охоплює багато різних концепцій і шкіл: монетаризм, 
теорію суспільного вибору, теорію реальних очікувань та ін. Особливою 
популярністю користується концепція монетаризму, визнаним теоретиком якої є 
американський економіст Мілтон Фрідмен.  

Монетаризм — теорія, яка приписує грошовій масі, що перебуває в обігу, роль 
визначального фактора у формуванні економічної кон'юнктури, розвитку 
виробництва і зміні обсягів валового національного продукту (ВНП). За правилом 
монетаризму приріст грошової маси (монетарної бази) має бути скоординований з 
темпами зростання товарної маси, динамікою цін і швидкістю обертання грошей за 
такою схемою Провідний представник монетаризму – М. Фрідмен 

Інституціоналізм – один з провідних напрямів економічної теорії ХХ ст. та 
сучасності, представниками якого є Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл, Дж. 
Гелбрейт, Я. Тінберген, Г. Мюрдаль та ін., розглядають економіку як систему, в якій 
відносини між господарюючими суб'єктами складаються під впливом як економічних, 
так і політичних, соціологічних і соціально-психологічних факторів. Об'єктами 
вивчення для них є "інститути", під якими вони розуміють державу, корпорації, 
профспілки, а також правові, морально-етичні норми, зви чаї, інстинкти. 

 
2. Предмет економічної теорії та її функції 
В основі розвитку людського суспільства лежить матеріальне виробництво – 

процес створення матеріальних благ і послуг, в ході якого люди пристосовують 
речовину природи для задоволення своїх потреб. У межах будь-якого способу 
виробництва здійснюється взаємодія людини з природою в якій суб’єктом є людство, а 
об’єктом – природа. Процес взаємодії людини з природою і є процес праці, який 
включає наступні елементи: 1) праця; 2) предмет праці; 3) засоби праці. 

Праця – це свідома, доцільна діяльність людей спрямована на виробництво 
матеріальних і духовних благ. 

Предмет праці – все те, на що діє людина в процесі праці. Предмети праці бувають 
двох видів: 1) ті, що дані самою природою (вугілля, нафта, газ); 2) ті, що зазнали 
впливу людської праці – сировина. 

Засоби праці – це речі за допомогою яких людина діє на предмет праці. До них 
відносяться знаряддя праці – це різні машини і механізми, інструменти тощо. 
Засобами праці є всі матеріальні умови праці, без яких вона неможлива. 

Засоби праці і предмети праці в сукупності становлять засоби виробництва. Засоби 
виробництва і люди яки приводять їх в дію і здійснюють виробництво матеріальних 
благ та послуг складають продуктивні сили суспільства. Сучасні продуктивні сили це 
складна система яка включає також науку, форми і методи організації виробництва, 
інформацію. На основі розвитку продуктивних сил складаються певні економічні 
відносини. 

Певні зв’язки і відносини, в які незалежно від власної волі і свідомості вступають 
люди у процесі виробництва, називають виробничими або економічними 
відносинами. Розрізняють: 

– організаційно-економічні відносини – ті які виникають безпосередньо в процесі 
організації виробництва. Вони не залежать від соціального ладу. 
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– соціально-економічні відносини – які виникають з приводу привласнення 
засобів виробництва, тобто відносини власності. 

Виробничі відносини і продуктивні сили в їх єдності складають – спосіб 
виробництва Історично визначений спосіб виробництва і відповідна йому надбудова 
(сукупність політичних, правових, національних та інших суспільних відносин) 
складають суспільну формацію. Розвиток виробництва у кожній формації починається 
з розвитку продуктивних сил, які визначально впливають на виробничі відносини. 

Економічна теорія – суспільна наука, вона вивчає сторони життя, пов’язані з 
виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ. Проте єдиного 
визначення предмету економічної теорії не існує. Різні економісти в різні часи давали 
власне визначення цього предмету. Зокрема предметом ”економікс” є проблеми 
ефективного використання обмежених виробничих ресурсів або управління ними з 
метою досягнення та можливості задоволення матеріальних потреб людини.  

Економічна теорія — це суспільна наука, яка в вивчає закони розвитку 
економічних систем, діяльність економічних суб'єктів, спрямовану на ефективне 
господарювання в умовах обмежених ресурсів, з метою задоволення своїх безмежних 
потреб. 

Предметом економічної теорії – є виробничі відносини між людьми які 
складаються в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних 
благ та послуг, а також економічні закони що управляють цими процесами на різних 
етапах розвитку людського суспільства. 

У процесі становлення і розвитку економічної теорії як науки були сформовані і 
її основні функції: пізнавальна, методологічна, практична, прогностична, виховна. 

Пізнавальна функція. Реалізується через дослідження сутності економічних 
процесів і явищ. Розкриваючи і формулюючи економічні категорії і закони, 
економічна теорія тим самим збагачує знання людей, примножує інтелектуальний 
потенціал суспільства, розширює науковий світогляд людей, сприяє науковому 
передбаченню економічного розвитку суспільства. 

Методологічна функція полягає в тому, що економічна теорія виступає 
методологічною базою для цілої системи економічних наук, оскільки розкриває 
основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи 
господарювання, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності. 

Практична функція економічної теорії зводиться до наукового обґрунтування 
економічної політики держави, розробки рекомендацій щодо застосування принципів 
і методів раціонального господарювання. 

Економічна політика — це цілісна система заходів держави, спрямованих на 
розвиток національної економіки в інтересах усіх соціальних груп суспільства. Вона 
має визначати оптимальні варіанти вирішення економічних проблем. 

Прогностична функція економічної теорії виявляється у розробці наукових 
основ передбачення перспектив соціально-економічного розвитку в майбутньому. По 
суті, вона зводиться до розробки прогнозів довгострокових програм розвитку 
суспільного виробництва з урахуванням майбутніх ресурсів та можливих кінцевих 
результатів. 
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Виховна функція — полягає у формуванні в громадян економічної культури, 
логіки сучасного економічного мислення, які забезпечують цілісне уявлення про 
функціонування економіки на національному і загальносвітовому рівнях і дають їм 
можливість виробити грамотну господарську поведінку в умовах ринкової системи. 
Вона виховує у них усвідомлення того, що досягти професійних успіхів і вищого 
життєвого рівня можна, лише оволодівши глибокими знаннями, в результаті 
наполегливої праці, прийняття обґрунтованих рішень і здатності брати на себе 
відповідальність за свої господарські дії. 

Економічне мислення — це сукупність поглядів, уявлень та суджень людини 
про реальну економічну дійсність, які визначають її господарську поведінку. 

Є два види економічного мислення: буденне і наукове. 
Буденне мислення — поверхове, однобічне і безсистемне сприйняття людиною 

реальних економічних процесів, на підставі чого вона робить суб'єктивні, часом 
помилкові, висновки і судження щодо економічних проблем. 

Наукове мислення — всебічне і глибоке пізнання людиною економічної 
дійсності на основі використання наукових методів дослідження, що дозволяє 
розкрити сутність економічних процесів, об'єктивно оцінити їхню суспільну 
значущість і прогнозувати тенденції розвитку в майбутньому. 

 
3. Економічні закони, принципи і категорії 
Економічна теорія, пізнаючи об'єктивну економічну реальність, відкриває і 

формулює економічні категорії, закони і принципи. 
Економічні категорії — це абстрактні, логічні, теоретичні поняття, які в 

узагальненому вигляді виражають суттєві властивості економічних явищ і процесів. 
Наприклад: товар, власність, капітал, прибуток, ринок, попит, заробітна плата, робоча 
сила та ін. 

Економічні закони відбивають найсуттєвіші, стійкі, такі, що постійно 
повторюються, причинно-наслідкові взаємо зв'язки і взаємозалежності економічних 
процесів і явищ. Закони виражають сутність економічних відносин. 

Економічні закони у своїй сукупності створюють систему економічних законів, 
яка включає в себе всезагальні, загальні, специфічні і стадійні закони. 

Всезагальні – функціонують у всіх економічних системах 
Загальні – функціонують у кількох економічних системах, де існують для них 

відповідні економічні умови 
Специфічні – функціонують лише у межах єдиної економічної системи 
Стадійні – функціонують на окремих стадіях даної економічної системи. 
Економічні закони мають як спільні, так і відмінні риси порівняно із законами 

природи 
Економічні закони: 
— є законами господарської діяльності людей і поза нею не існують; 
— мають історично мину інший характер; 
— відкриттю та використанню їх людиною проти діють сили суспільства, що 

сходять з історичної арени 
Закони природи: 
• є законами природи і можуть діяти поза людським суспільством (наприклад, 

закон всесвітнього тяжіння); 
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• діють довічно і завжди; 
• відкриття та використання відбуваються відносно спокійно, не викликаючи 

суттєвих соціально-економічних суперечностей  

Економічні принципи — теоретичні узагальнення, що містять певні допущення, 
усереднення, які відображають загальні тенденції розвитку економічної системи. Як і 
економічні закони, вони також віддзеркалюють взаємозв'язки економічних явищ, але 
менш стійкі і мають менш обов'язковий характер. 

 
4. Методи дослідження економічних явищ і процесів 

Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація 
Економічна теорія використовує широкий спектр прийомів і способів дослідження 

свого предмета, які й визначають зміст її методу. Термін ”метод походить від 
грецького слова ”методос”, яке означає – шлях до чогось, шлях до пізнання. Стосовно 
економічної теорії метод – це шлях пізнання системи економічних відносин у їх 
взаємодії з розвитком продуктивних сил. 

Отже метод економічної теорії – це комплекс засобів та прийомів які 
використовуються для проникнення в сутність економічних процесів.  

Економічна теорія застосовує як загальнонаукові, так і специфічні для даної науки 
методи пізнання економічних явищ і процесів. 

Діалектика - метод пізнання, якій базується на використанні законів і принципів 
філософії, сутність яких полягає у пізнанні економічних явищ і процесів у їхньому 
зв'язку та взаємозалежності, у стані безперервного розвитку, у розумінні того, що 
накопичення кількісних змін зумовлює зміни якісного стану, що джерелом розвитку є 
єдність і боротьба протилежностей. 

Наукова абстракція як метод полягає в поглибленому пізнанні реальних 
економічних процесів шляхом виокремлення основних, найсуттєвіших ознак сторін 
певного явища, очищених (абстрагованих) від всього випадкового, не істотного. 
Результатами застосування методу наукової абстракції є формування понять, 
економічних категорій, ви явлення і формування законів. 

Аналіз і синтез як метод дослідження застосовується в єдності двох його 
складових. При аналізі об'єкт дослідження розкладається на складові частини, кожна з 
яких вивчається окремо; при синтезі відбувається об'єднання різних елементів, сторін 
об'єкта в єдине ціле з урахуванням взаємозв'язків між ними. 

Індукція і дедукція. Індукція - це метод пізнання від окремого до загального, від 
знання нижчого ступеня до знання вищого ступеня. Дедукція - метод пізнання від 
загального до одиничного. Метод індукції і дедукції забезпечує діалектичний зв'язок 
одиничного, особливого і всезагального. 

 
Історичний і логічний методи використовуються економічною теорією для 

дослідження економічних процесів у єдності. Історичний метод вивчає ці процеси у 
тій історичній послідовності, в якій вони виникали, розвивалися і змінювалися один 
за одним у житті. Логічний метод досліджує економічні процеси в їхній логічній 
послідовності, прямуючи від простого до складного, звільняючись при цьому від 
історичних випадковостей не властивих цьому процесові. 
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Економічне моделювання - це формалізований опис економічних процесів і 
явищ (за допомогою математики й економетрики), структура якого абстрактно 
відтворює реальну картину економічного життя. Економічна модель дає можливість 
наочно і глибше дослідити основні риси й закономірності розвитку реального об'єкта 
пізнання. 

 
5. Місце економічної теорії в системі економічних наук 
 
Економічна теорія є фундаментальною базою, теоретичним ядром усього 

комплексу економічних наук. Вона досліджує природу, глибинну суть економічних 
явищ і процесів, базисні соціально-економічні відносини і господарську поведінку 
людей у певній економічній системі. Результатом цих досліджень є розкриття 
економічних понять, категорій та законів, які характеризують фундаментальні основи 
економічного буття. Спеціальні економічні науки, спираючись на базисні положення 
економічної теорії, розробляють систему методів і правил практичного використання 
економічних категорій та законів у тій чи іншій конкретній сфері господарської 
діяльності. Із сукупностей економічних категорій і законів економічна теорія формує 
єдиний категоріально-понятійний апарат, своєрідну “економічну мову”, яка інтегрує 
економічні науки і запобігає неоднозначному тлумаченню економічних категорій і 
понять у різних дисциплінах. 
 
 

Тема 2. Економічна система суспільства 
 

1. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура 
2. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація 
3. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи 
4. Типи економічних систем 
5. Власність як економічна категорія 
6. Типи, форми і види власності 
 

1. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура 
Потреби як визначальний фактор поведінки економічних суб'єктів є однією з 

фундаментальних категорій економічної науки. 
Потреба – це нужда в чому-небудь, об'єктивно необхідному для підтримки 

життєдіяльності і розвитку людини, колективу, нації, суспільства в цілому. 
Економічні потреби – це внутрішні мотиви функціонування та розвитку 

суспільного виробництва для досягнення конкретних економічних результатів. 
Потреби відображають внутрішні спонукальні мотиви діяльності людей і 

утворюють складну систему, яку можна структурувати за різними критеріями, 
виділяють: 
– біологічні потреби, зумовлені існуванням та розвитком людини як біологічної істоти 
(їжа, одяг, житло тощо); 
– соціальні потреби, зумовлені соціальною (суспільною) природою людини 
(спілкування, суспільне визнання, самореалізація тощо); 
– духовні потреби (творчість, самовдосконалення, самовираження тощо). 
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Моделі ієрархії людських потреб 
Модель ієрархії 

потреб Ф. Герцберга 
Модель ієрархії 

потреб А. Маслоу 
Модель ієрархії 

потреб К. Алдерфера 
Досягнення. Можливості 
зростання. Відповідальність 

Саморозвиток 
Самореалізація 

Потреби зростання 

Кар'єра. Визнання. Статус. 
Стосунки з керівництвом. 
Стосунки з колегами. Стосунки 
з підлеглими. Надійна робота. 
Умови роботи. Оплата праці. 

Повага Визнання Потреби взаємозв'язків 
Соціальні потреби Потреби існування 

Безпека 
Захищеність 
Фізіологічні 

потреби 
Незважаючи на певні відмінності, всі три моделі виокремлюють потреби порівняно 

нижчого порядку (первинні) та потреби вищого порядку (вторинні). 
Згідно з наведеною ієрархією потреб вищі запити людини не виступають на перший 

план доти, доки не будуть задоволені найнагальніші. Задоволення первинних потреб 
породжує бажання задовольнити наступні за вагомістю (вторинні) потреби, які стають 
рушійною силою свідомої діяльності. 

Засоби задоволення людських потреб називаються благами  
Розрізняють такі блага: 

– неуречевлені (сонячне світло, здоров'я, спілкування, знання) й уречевлені (дари 
природи, а також продукти праці: їжа, одяг, житло тощо); 
– неекономічні (необмежені, їхні обсяги перевищують наявні людські потреби) та 
економічні (обмежені, обсяги яких менші за існуючі потреби). 

Економічні потреби – це потреби в економічних благах. 
Задоволення економічних потреб виступає внутрішнім спонукальним мотивом 

виробництва, розподілу, обміну та споживання у рамках певної системи соціально-
економічних відносин. 

Носіями економічних благ виступають найрізноманітніші товари та послуги.  
В їхній сукупності розрізняють: 
– споживчі блага (товари та послуги, призначені для безпосереднього задоволення 

людських потреб) і виробничі блага (товари та послуги, призначені для виробництва 
споживчих благ); 

– матеріальні блага (товари та послуги сфери матеріального виробництва) і 
нематеріальні блага (створюються у сфері нематеріального виробництва); 

– теперішні блага (перебувають у безпосередньому користуванні економічних 
суб'єктів) і майбутні блага (товари та послуги, якими економічні суб'єкти зможуть 
скористатися у майбутньому) тощо. 

Класифікація економічних потреб 
За характером виникнення: 
– первинні (базові), пов'язані з самим існуванням людини: їжа, одяг, безпека, житло 

тощо; 
– вторинні, виникнення та зміна яких зумовлені розвитком цивілізації: модний 

одяг, комфортне житло, інформація та ін. 
За засобами задоволення: 
– матеріальні (потреби в матеріальних благах); 
– нематеріальні (духовні потреби). 
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За нагальністю задоволення: 
– першочергові (предмети першої необхідності); 
– другорядні (предмети розкоші). 
За можливостями задоволення: 
– насичені, вгамовані (мають чітку межу і можливість повного задоволення); 
– ненасичені, невгамовні (не можуть бути задоволені повністю, не мають меж 

насичення). 
За участю у відтворювальному процесі: 
– виробничі (потреби у засобах виробництва); 
– невиробничі (потреби у споживчих благах). 
За суб'єктами вияву: 
– особисті (виникають і розвиваються у процесі життєдіяльності індивіда); 
– колективні, групові (потреби групи людей, колективу); 
– суспільні (потреби функціонування та розвитку суспільства в цілому). 
За кількісною визначеністю та мірою реалізації: 
– абсолютні (перспективні потреби, які мають абстрактний характер і є орієнтиром 

економічного розвитку); 
– дійсні (формуються залежно від досягнутого рівня виробництва і є суспільною 

нормою для певного періоду); 
– платоспроможні (визначаються платоспроможним попитом); 
– фактичні (задовольняються наявними товарами та послугами). 

Економічний закон зростання потреб 
Всезагальний економічний закон зростання потреб відображає внутрішньо 

необхідні, суттєві й сталі зв'язки між виробництвом та споживанням, потребами та 
існуючими можливостями їхнього задоволення. 

Відповідно до цього закону безперервний розвиток потреб є рушійною силою 
економічного та духовного прогресу людства, що, у свою чергу, стимулює появу 
дедалі нових і нових потреб. 

Вирішення протиріччя між невгамовністю та безмежністю потреб і обмеженістю 
ресурсів породжує проблему вибору й визначає мету економічної діяльності. 

 
 
2. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація 
У реальній дійсності потреби набувають конкретної форми інтересів. 
Інтерес (від лат. іtеrеssе – мати важливе значення) – форма вияву потреби, 

усвідомлення прагнення людини до задоволення її. 
Економічні інтереси – усвідомлене прагнення економічних суб'єктів задовольнити 

певні потреби, що є об'єктивним спонукальним мотивом їхньої господарської 
діяльності. 

Суб'єкти економічних інтересів – окремі індивіди, сім'ї, домогосподарства, 
колективи, групи людей, держава, суспільство в цілому. 

Об'єкти економічних інтересів - економічні блага (товари, послуги, інформація 
тощо). 

Економічні потреби та інтереси взаємопов’язані: 
Економічні інтереси: 

– є формою вияву економічних потреб; 
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– відображають певний рівень та динаміку задоволення економічних потреб; 
– спонукають економічних суб'єктів до діяльності для задоволення потреб. 

Економічні інтереси суспільства можуть бути класифіковані за різними критеріями: 
За суб'єктами: 

— особисті; – колективні, групові; –суспільні. 
За нагальністю, важливістю: 
— головні, першочергові; – другорядні. 
За часовою ознакою: 
— поточні; – перспективні. 
За об'єктами: 
— майнові; – фінансові; – інтелектуальні тощо. 
За ступенем усвідомлення: 
— дійсні; – уявні. 
Суб'єкти економічних відносин є виразниками специфічних економічних інтересів.  
У ринковій економіці: 
— економічні інтереси домашніх господарств спрямовані на максимізацію 

корисності благ з урахуванням існуючих цін та доходів; 
— економічні інтереси підприємців спрямовані на максимізацію прибутку, 

зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності продукції; 
— економічні інтереси держави спрямовані на реалізацію потреб суспільства в 

цілому. 
 
Рушійні сили економічного розвитку — взаємодія потреб та інтересів економічних 

суб’єктів. 
Потреби у свідомості людини перетворюються на інтерес або мотив спонукальної 

цільової дії. Мотив від латинського movere означає "приводити в рух", "штовхати". 
Мотив у літературі використовується у значенні усвідомленого спонукання. 

Спонукання економічних суб'єктів до певних дій породжує конкретний результат у 
вигляді задоволення, часткового задоволення або незадоволення потреби, утворюючи, 
таким чином, логічний ланцюжок активної діяльності. 

Отже, суперечлива взаємодія виробництва та споживання, інтересів і потреб є 
рушійною силою соціально-економічного розвитку. 

 
 
3. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи 
Система – це сукупність взаємопов'язаних і розміщених у належному порядку 

елементів певного цілісного утворення. 
Кожній системі притаманні такі властивості: цілісність, упорядкованість, стійкість, 

саморух та загальна мета. 
Економіка будь-якої країни функціонує як багатовимірна система, що складається з 

великої кількості різних взаємопов'язаних та взаємозалежних компонентів, які 
розвиваються відповідно до спільних для всієї системи законів. 

Економічна система – це сукупність взаємопов'язаних і відповідним чином 
упорядкованих елементів економіки, що утворюють певну цілісність, економічну 
структуру суспільства. 
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Відомий американський економіст П. Самуельсон визначає будь-яку економічну 
систему, незалежно від її соціально-економічної форми, як таку, що має відповідати 
на три запитання: Що? Як? Для кого? 

Важливою характеристикою економічної системи є визначення її структурних 
елементів. Економічна система складається з трьох основних елементів: продуктивних 
сил, економічних відносин і механізму господарювання. 

Продуктивні сили — це сукупність засобів виробництва, працівників з їхніми 
фізичними і розумовими здібностями, науки, технологій, інформації, методів 
організації та управління виробництвом, що забезпечують створення матеріальних і 
духовних благ, необхідних для задоволення потреб людей. 

Продуктивні сили становлять матеріально-речовий зміст економічної системи, є 
найважливішим показником і критерієм досягнутого нею рівня науково-технічного 
прогресу і продуктивності суспільної праці. 

Економічні відносини — це відносини між людьми з приводу виробництва, 
розподілу, обміну і споживання матеріальних та нематеріальних благ. 

Система економічних відносин складається з: техніко-економічних, організаційно-
економічних, соціально-економічних відносин. 

Техніко-економічні відносини – це відносини між людьми з приводу використання 
ними знарядь та предметів праці у процесі виробництва, за допомогою яких вони 
впливають на сили природи і створюють необхідні життєві блага.  

Організаційно-економічні відносини – це відносини між людьми з приводу 
застосування способів і методів організації та управління суспільним виробництвом: 
відносини обміну діяльністю між людьми, спеціалізація праці, кооперування, 
концентрація та комбінування виробництва. 

Соціально-економічні відносини – відображають відносини власності в 
економічному значенні цього поняття. Відносини власності визначають - спосіб 
поєднання працівника з засобами виробництва та зумовлюють історичну специфіку 
економічної системи, її соціальну структуру, систему влади. 

Господарський механізм є структурним елементом економічної системи, що 
складається із сукупності форм і методів регулювання економічних процесів та 
суспільних дій господарюючих суб'єктів на основі використання економічних законів, 
економічних важелів, правових норм та інституційних утворень. 

Найважливіша функція господарського механізму – забезпечення динамічної 
рівноваги в суспільному виробництві й насамперед між виробництвом та 
споживанням, попитом і пропозицією. 

 
 
4. Типи економічних систем 
Людству відомі різні економічні системи, які сформувалися в процесі тривалого 

історичного розвитку. їх можна класифікувати за відповідними критеріями. 
Найпоширенішою в економічній науці є класифікація економічних систем за двома 
ознаками: 

— за формою власності на засоби виробництва; 
— за способом управління господарською діяльністю  
На основі цих ознак розрізняють такі типи економічних систем: традиційну, 

ринкову, командну, змішану. 
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Традиційна економічна система властива слаборозвинутим країнам. Вона 
характеризується багатоукладністю економіки, збереженням натурально-общинних 
форм господарювання, відсталою технікою, широким застосуванням ручної праці, 
нерозвиненою інфраструктурою, найпростішими формами організації праці і 
виробництва, бідністю населення. На соціально-економічні процеси значний вплив 
справляють освячені століттями традиції та звичаї, релігійні та культові цінності, 
кастовий і соціальний поділ населення. 

Ринкова економічна система (економіка капіталізму вільної конкуренції) 
характеризується пануванням приватної власності на інвестиційні ресурси, передбачає 
функціонування великої кількості діючих виробників і покупців товарів, свободу 
вибору підприємницької діяльності, особисту свободу всіх економічних суб'єктів, 
однаковий доступ їх до ресурсів, науково-технічних досягнень, інформації. Всі макро- 
та мікроекономічні процеси (розподіл ресурсів, ціноутворення, створення доходів 
тощо) регулюються ринковим механізмом на основі вільної конкуренції. Втручання 
держави в економічні процеси виважене. Усі економічні рішення приймаються 
ринковими суб'єктами самостійно на свій страх і ризик. 

Ринкова економіка вільної конкуренції проіснувала приблизно до першої третини 
XX ст. 

Командна економічна система базується на пануванні державної власності, 
одержавленні та монополізації народного господарства, централізованому 
директивному плануванні виробництва і розподілі ресурсів, не визнає реальних 
товарно-грошових відносин, конкуренції і вільного ціноутворення, їй притаманні 
висока затратність виробництва, несприйнятливість до НТП, зрівняльний розподіл 
результатів виробництва, відсутність матеріальних стимулів до ефективної праці, 
хронічний дефіцит (особливо товарів народного споживання) тощо. Усе це ознаки 
недостатньої життєздатності командної системи, які закономірно призвели її до кризи, 
а потім і розпаду. 

Командна економіка була панівною у колишньому Радянському Союзі та низці 
країн Східної Європи й Азії. 

Змішана економічна система є адекватною формою функціонування сучасних 
розвинутих країн і характеризується такими рисами: 

1) високим рівнем розвитку продуктивних сил і наявністю розвинутої 
інфраструктури суспільства; 

2) різноманітністю (плюралізмом) форм власності й рівноправним функціонуванням 
різних господарюючих суб'єктів (приватних, колективних, корпоративних, державних); 

3) поєднанням ринкового механізму з державними методами регулюванням 
економіки, які органічно переплітаються і доповнюють один одного; 

4) орієнтацією на посилення соціальної спрямованості розвитку економіки. 
Збільшуються затрати на освіту, медичне обслуговування, створюються державні й 
приватні фонди соціального страхування та соціального забезпечення населення. 

 
 

5. Власність як економічна категорія 
Власність – складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність 

суспільних відносин - економічних, соціальних, політичних, національних, морально-
етичних, релігійних тощо. Вона займає центральне місце в економічній системі, 
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оскільки зумовлює спосіб поєднання робітника із засобами виробництва, мету 
функціонування і розвитку економічної системи, визначає соціальну структуру 
суспільства, характер стимулів трудової діяльності і спосіб розподілу результатів 
праці. 

Власність виражає відносини між людьми з приводу привласнення речі. 
Привласнення – процес, що виникає у результаті поєднання об'єкта і суб'єкта 

привласнення, тобто відношення суб'єкта до певних речей як до власних. 
Привласнення формує і виражає конкретну рису тієї або іншої форми власності та її 
видів. 

Головним об'єктом привласнення в економічній системі, який визначає її 
соціально-економічну форму, цілі й інтереси є привласнення засобів виробництва і 
його результатів. 

Власність – це сукупність відносин між суб'єктами господарювання з приводу 
привласнення засобів виробництва та його результатів. 

Категорія ”привласнення” породжує категорію „відчуження”. 
Відчуження - це позбавлення суб'єкта права на володіння, користування і 

розпорядження тим чи іншим об'єктом власності. 
Привласнення і відчуження — парні категорії, які існують одночасно. 

Привласнення певного об'єкта власності одним суб'єктом одночасно означає 
відчуження його від іншого суб'єкта.  

Відносини власності утворюють певну систему, що містить у собі три види 
відносин: 

– відносини з приводу привласнення об'єктів власності (Відносини привласнення 
передбачають повне відчуження об'єкта власності певним суб'єктом від інших 
суб'єктів, тобто економічні відносини між людьми, які характеризують їхнє ставлення 
до речей (насамперед засобів виробництва) як до власних);  

– відносини з приводу економічних форм реалізації об'єктів власності (Відносини 
з приводу економічних форм реалізації власності є відображенням корисності чи 
прибутковості об'єкта власності для суб'єкта власності (одержання прибутку, ренти, 
процента, зарплати, дивідендів, гонорару тощо); 

– відносини з приводу господарського використання об'єктів власності. 
(Відносини з приводу господарського використання об'єктів власності виникають між 
власником об'єктів власності та підприємцем з приводу передачі останньому майна на 
певних умовах для використання з господарською метою) 

Відносини власності виявляються через суб'єкти та об'єкти власності. 
Об'єкти власності – це все те, що можна привласнити чи відчужити. (Засоби 

виробництва, нерухомість (будинки і споруди, відокремлені водні об'єкти, багаторічні 
насадження тощо), природні ресурси (земля, її надра, ліси, води тощо), предмети 
особистого споживання, гроші, цінні папери, дорогоцінні метали та вироби з них, 
інтелектуальна власність, тобто духовно-інтелектуальні, інформаційні ресурси та 
продукти (твори літератури і мистецтва, досягнення науки і техніки, відкриття, 
винаходи, ноу-хау, інформація, комп'ютерні програми, технології тощо), культурні та 
історичні цінності, робоча сила) 

Суб'єкти власності – це персоніфіковані носії відносин власності. (Окрема особа 
(індивідуум) - людина як носій майнових і немайнових прав та обов'язків; юридичні 
особи - організації, підприємства, установи, об'єднання осіб усіх організаційно-
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правових форм; держава в особі органів державного управління, муніципалітети 
(органи місцевого управління та самоврядування)). 

Власність має і правовий аспект, виступаючи як юридична категорія. Юридичний 
аспект власності реалізується через право власності. 

Право власності — це сукупність узаконених державою прав та норм 
економічних взаємовідносин фізичних і юридичних осіб, які складаються між ними з 
приводу привласнення й використання об'єктів власності. 

Право власності визначається ще з часів римського права трьома основними 
правочинностями - володіння, користування і розпорядження 

Володіння. Початкова форма власності, яка виражає відносини, пов'язані з 
наявністю у того чи іншого суб'єкта об'єктів власності з господарським володінням 
ними. Саме по собі володіння не означає повної власності. Володарем об'єкта може 
бути як власник, так і не власник (наприклад, орендар). 

Користування. Виражає економічні відносини власності з приводу виробничого 
чи особистого використання корисних властивостей її об'єктів відповідно до 
функціонального призначення останніх. 

Розпорядження. Вища і всеохоплююча категорія прав власності, яка передбачає, 
що розпорядник об'єкта є його повним власником, а отже, має право самостійно 
вирішувати долю певного об'єкта (використовувати, продавати, обмінювати, здавати в 
оренду, дарувати, ліквідувати тощо) або делегувати таке право іншим суб'єктам 
ринкової системи. 

Отже, між власністю як економічною і як юридичною категоріями існує тісний 
взаємозв'язок. 

Власність як економічна категорія виражає відносини між людьми з приводу 
привласнення об'єктів власності й перш за все засобів виробництва та його результатів. 

Власність як юридична категорія відображає законодавче закріплення 
економічних відносин між фізичними і юридичними особами з приводу володіння, 
користування й розпорядження об'єктами власності через систему юридичних законів і 
норм. 

 
6. Типи, форми і види власності 
Існують два підходи до класифікації форм власності: вертикально-історичний і 

горизонтально-структурний. 
Вертикально-історичний підхід визначає історичні форми власності, які 

зароджуються у процесі тривалої еволюції суспільства, а зміни однієї форми власності 
іншою. 

Історичні форми власності: Первіснообщинна. Рабовласницька. Феодальна. 
Капіталістична. 

Кожному етапу розвитку людського суспільства відповідає певна форма 
власності, яка відбиває досягнутий рівень розвитку продуктивних сил, особливості 
привласнення засобів і результатів виробництва та основного суб'єкта, який 
концентрує права власності. 

Для первіснообщинної форми власності характерні однакові права всіх членів 
общини на панівний об'єкт власності - землю, а також на засоби праці й результати 
виробництва. 
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Рабовласницька форма власності характеризується абсолютною концентрацією 
прав власності рабовласника на засоби виробництва, результати праці й на працівника 
(раба). 

Феодальна власність передбачає абсолютні права власності феодала на землю й 
обмежені права на працівника (селянина-кріпака). 

Капіталістична власність характеризується зосередженням прав власності 
підприємця на засоби та результати праці і відсутністю власності на найманого 
робітника, який має особисту свободу. 

Горизонтально-структурний підхід визначає класифікацію економічних форм 
власності, а також її види і типи. 

Умовами і критеріями означеної класифікації є рівень розвитку продуктивних 
сил, характер поєднання працівника із засобами виробництва, ступінь правочинностей 
суб'єкта на ресурси, результати й управління виробництвом, механізм розподілу 
доходу тощо. 

Існує два основних типи власності: приватна і суспільна. 
І. Приватна власність — це такий тип власності, коли виключне право на 

володіння, користування і розпорядження об'єктом власності та отримання доходу 
належить приватній (фізичній чи юридичній) особі. 

Приватний тип власності виступає як сукупність індивідуально-трудової, 
сімейної, індивідуальної з використанням найманої праці, партнерської і корпоративної 
форм власності. 

Індивідуально-трудова власність характеризується тим, що фізична особа в 
підприємницькій діяльності одночасно використовує власні засоби виробництва і свою 
робочу силу.  

Якщо в господарстві використовується праця членів сім'ї, така власність має 
вигляд сімейної трудової власності (наприклад, фермерське сімейне господарство). 

Індивідуальний приватний власник може використовувати в господарстві й 
працю найманого робітника (постійно чи на сезонних роботах). 

Партнерська власність є об'єднанням капіталів або майна кількох фізичних чи 
юридичних осіб. З метою здійснення спільної підприємницької діяльності кожний 
учасник партнерського підприємства зберігає свою частку внесеного ним капіталу чи 
майна у партнерській власності. 

Корпоративна (акціонерна) власність – це капітал, утворений завдяки випуску і 
продажу акцій. Об'єктом власності акціонерного товариства, крім капіталу, створеного 
за рахунок продажу акцій, є також інше майно, придбане в результаті господарської 
діяльності. Особливість корпоративної власності полягає в тому, що вона поєднує риси 
приватної і суспільної власності. З одного боку, власники акцій є приватними 
власниками тієї частки капіталу, яка відповідає номінальній чи ринковій ціні їхніх 
акцій, а також доходу від них. Разом з тим, пересічні акціонери через розпорошеність 
пакета акцій не мають реального права на участь у розпорядженні капіталом 
акціонерного товариства. Реальне право на розпорядження й управління капіталом 
товариства мають лише ті, хто володіє контрольним пакетом акцій. 

ІІ. Суспільна власність означає спільне привласнення засобів виробництва і його 
результатів. Суб'єкти суспільної власності відносяться один до одного як рівноправні 
співвласники. У цих умовах основною формою індивідуального привласнення стає 
розподіл доходу, а мірою його розподілу - праця. 
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Суспільна власність існує у двох формах: державній і колективній. 
Державна власність – це така система відносин, за якої абсолютні права на 

управління і розпорядження власністю здійснюють органи (інститути) державної 
влади. 

Державна власність поділяється на загальнодержавну і муніципальну 
Загальнодержавна власність – це спільна власність усіх громадян країни, яка не 

поділяється на частки і не персоніфікується між окремими учасниками економічного 
процесу. Власність необхідна державі для виконання економічних, соціальних і 
оборонних функцій. Об'єктами державної власності є природні ресурси (земля, її надра, 
ліси, води, повітряний простір), енергетика, транспорт, зв'язок, дороги, навчальні 
заклади, заклади національної культури, фундаментальна наука, оборонні та космічні 
об'єкти тощо. 

Муніципальна (комунальна) власність — це власність, яка перебуває в 
розпорядженні регіональних державних органів (області, міста, району тощо). 

Колективна власність поділяється на : 
1) Кооперативна власність – це об'єднана власність членів окремого кооперативу, 

створена на добровільних засадах для здійснення спільної діяльності. Власність 
кооперативу формується в результаті об'єднання майна, грошових внесків його членів і 
доходів, одержаних від їхньої спільної трудової діяльності. Кожен член кооперативу 
має однакові права на управління та дохід, який розподіляється відповідно до 
внесеного паю і трудового вкладу членів кооперативу. 

2) Власність трудового колективу – спільна власність, передана державою чи 
іншим суб'єктом у розпорядження колективу підприємства (на умовах викупу чи 
оренди), яка використовується відповідно до чинного законодавства. Колективна 
власність може існувати в різних видах залежно від джерела викупу. Якщо 
підприємство викуплене за рахунок накопиченого прибутку, то створюється 
неподільна власність колективу підприємства. Якщо підприємство було викуплено за 
рахунок особистих доходів його працівників, то утворюється пайова власність. 

3) Власність громадських та релігійних об'єднань створюється за рахунок 
власних коштів, пожертвувань громадян чи організацій або шляхом передачі 
державного майна. Суб'єктами такої власності є партії, профспілки, спортивні 
товариства, церкви та інші громадські організації. 

Змішана власність поєднує різні форми власності – приватну, державну, 
колективну, кооперативну та інші, в тому числі й власність іноземних суб'єктів. 

Комбіновані форми власності. У розвинутих країнах Заходу з метою 
забезпечення ефективнішого функціонування виробництва відбувається процес 
об'єднання підприємств різних форм власності, однак за умови збереження кожною із 
них своєї базової якості. У результаті створюються комбіновані форми власності: 
концерни, трести, холдинги, фінансово-промислові групи та інші об'єднання. Кожний 
учасник такого об'єднання делегує органу управління такий обсяг своїх повноважень, 
який не спричиняє втрати основних властивостей притаманної йому форми власності. 

В Україні в результаті реформування відносин власності на основі 
роздержавлення й приватизації склались і законодавчо закріплені такі форми власності: 

— приватна; – колективна; –державна. 
Допускається також існування змішаних форм власності, власності інших 

держав, власності міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав. 



ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  МЕНЕДЖМЕНТ 

40 

 

 
 

Тема 3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства 
 
1. Зміст і структура суспільного виробництва. Виробничий потенціал 
суспільства і межа виробничих можливостей 
2. Основні фактори виробництва та їх взаємозв'язок 
3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники 
4. Форми організації суспільного виробництва 
 
 
1. Зміст і структура суспільного виробництва. Виробничий потенціал 

суспільства і межа виробничих можливостей. 
Суспільне виробництво є вихідною і вирішальною сферою життєдіяльності людини. 

Це основа життя і джерело прогресивного руху людського суспільства, розвитку всієї 
людської цивілізації. 

Суспільне виробництво – це сукупна організована діяльність людей із 
перетворювання речовин і сил природи з метою створення матеріальних і 
нематеріальних благ, необхідних для їх існування та розвитку. 

Основні риси виробництва: 
– завжди є суспільним виробництвом; 
– має безперервний характер розвитку, постійно повторюється, тобто відтворюється; 
– у процесі виробництва виникають економічні відносини між людьми; 
– є важливою складовою частиною тієї чи іншої соціально-економічної системи. 
Основні моменти процесу праці: робоча сила, предмети праці, засоби праці. 
Праця – свідома доцільна діяльність людини, яка спрямована на створення тих 

чи інших благ з метою задоволення потреб. 
Робоча сила – це сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини, які 

вона використовує у процесі праці. Іншими словами, робоча сила — це здатність до 
праці, а праця є процесом функціонування робочої сили. 

Предмети праці – всі речовини природи, на які спрямована праця людини і які 
становлять матеріальну основу майбутнього продукту. 

Засоби праці – це річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці. 
Сукупність предметів і засобів праці складають засоби виробництва, які є одним з 

елементів продуктивних сил. 
Суспільне виробництво поділяється на дві великі сфери: матеріальне і 

нематеріальне виробництво. 
Сфери суспільного виробництв: 
Матеріальне виробництво – сукупність галузей і сфер, які виробляють 

матеріально-речові блага й надають матеріальні послуги 
Нематеріальне виробництво – сукупність галузей і сфер, що виробляють 

нематеріальні блага та нематеріальні послуги, які задовольняють духовні й соціальні 
потреби людей. 

 
Галузева структура суспільного виробництва 
Матеріальне виробництво:  
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– промисловість, сільське та лісове господарство, будівництво, особисте, ремісниче 
господарство; 

– комунальне господарство і побутове обслуговування, які надають матеріальні 
послуги; 

– транспорт, зв'язок, торгівля (в частині обслуговування процесу виробництва. 
Нематеріальне виробництво: охорона здоров'я, освіта, інформатика, культура, 

мистецтво, спорт, туризм, духовне виробництво. 
 
На основі виробничих ресурсів обчислюється виробничий потенціал суспільства, 

галузі чи окремого підприємства. 
Виробничий потенціал суспільства являє собою сукупність виробничих ресурсів, 

тобто факторів виробництва, з урахуванням їх обсягу, структури, технічного рівня 
та якості. Він характеризує максимально можливий обсяг виробництва продукції за 
умови повного використання робочої сили, підприємницького ресурсу, капіталу і 
землі. 

У самій серцевині виробничого потенціалу лежить факт обмеженості ресурсів. 
Економісти досліджують способи, за допомогою яких продукти виробляються і 
споживаються, бо люди хочуть споживати значно більше, ніж економіка може 
виробити. Однак блага обмежені, тоді як потреби здаються безмежними. 
Фундаментальним принципом політичної економії є безперечна істина, яку називають 
законом обмеженості ресурсів. Цей закон стверджує, що блага є обмеженими, бо 
немає достатньо ресурсів, аби виробляти всі блага, що їх люди потребують для 
споживання. 

Оскільки ресурси обмежені, то необхідно дослідити: як суспільство вибирає для 
виробництва набір матеріальних благ і послуг; як різні продукти виробляються; хто 
має споживати продукти, які суспільство виробляє. 

Межа виробничих можливостей і проблеми економічного вибору. Якщо ресурси 
землі, робочої сили і капіталу обмежені, то це означає, що в усякій даний момент існує 
межа виробничих можливостей, виробничого потенціалу суспільства. У певний момент 
часу країна може виробляти лише певну кількість зерна, хліба, телевізорів, верстатів, 
палива. Якщо ми хочемо збільшити кількість одного продукту, то це можливо лише за 
рахунок зменшення виробництва іншого продукту. П. Самуельсон називає цю 
обмеженість виробничого потенціалу країни межею виробничих можливостей. 
(Політекономія_Кривенко_КНЕУ) 

Межа виробничих можливостей показує максимально можливий обсяг 
виробництва певного конкретного товару або виду послуг за наявних ресурсів і 
знань, які має у своєму розпорядженні конкретна економіка, і визначених обсягах 
виробництва інших товарів і послуг. 
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Рис. 1. Межа виробничих можливостей 
 
Поєднання факторів виробництва також передбачає їх повне та найбільш ефективне 

використання. 
Розподіл ресурсів є неефективним, якщо в економіці існує можливість виробляти 

більшу кількість якого-небудь товару або послуг за наявних ресурсів без скорочення 
випуску інших товарів або послуг. Ефективне використання ресурсів означає, що для 
суспільства неможливо отримувати більшу кількість одного блага без того, щоб не 
зменшити кількості іншого. 

Отже, всі точки, які лежать на кривій, що визначають межу виробничих 
можливостей, с ефективними. Точки, що знаходяться на площині АОЕ (ліворуч від 
кривої), відповідають ситуації, в якій економіка не результативно використовує 
ресурси. Проте це не означає, що ресурси, які використовуються, безкорисні чи 
бездіяльні. Наприклад, тяжка, але погано організована робота може привести до 
меншого, ніж це можливо, випуску продукції. 

Точка U розташована на площині, яка характеризує випадки, коли гранична 
пропозиція ресурсів робить неможливим виробництво (за межами кривої виробничих 
можливостей). Отже, дефіцит ресурсів обмежує економічний вибір точками на або 
всередині даної кривої. 

Економіка прагне до повного і ефективного використання виробничих ресурсів, 
внаслідок чого між різними їх елементами встановлюються оптимальні або найбільш 
доцільні пропорції. (Николенко_Політична економія) 

 
 
2. Основні фактори виробництва та їх взаємозв'язок 
Для здійснення процесу виробництва необхідні певні умови – фактори виробництва. 
Фактори виробництва – це всі необхідні елементи, які використовуються для 

виробництва матеріальних і духовних благ. 
На кожному етапі розвитку суспільного виробництва під впливом науково-

технічного прогресу постійно зароджуються нові складові процесу виробництва, які з 
часом досягають такого великого розвитку і значення, що перетворюються на 
самостійні фактори виробництва. 

Сучасна вітчизняна і світова економічна наука до складу факторів виробництва 
відносить: працю, капітал, землю, підприємницькі здібності, науку, інформацію, 
екологію. 
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Праця як фактор виробництва є фізичною та інтелектуальною діяльністю людини, 
спрямованою на виробництво економічних благ і надання послуг. 

Людський капітал – сформований у результаті інвестицій і накопичений людиною 
певний запас знань, навичок, здібностей, мотивацій і стан здоров'я, які доцільно й 
ефективно використовуються в тій чи іншій сфері суспільного виробництва. 

Капітал – це економічний ресурс, що визначається як сукупність усіх технічних, 
матеріальних і грошових засобів, використовуваних для виробництва товарів та послуг. 

Земля як фактор виробництва включає в себе землю, лісові й водні ресурси, 
родовища корисних копалин та інші природні багатства, що використовуються у 
виробничому процесі. 

Наука – це специфічна форма людської діяльності, спрямована на отримання та 
систематизацію нових знань про природу, суспільство і мислення. 

Інформація в сучасних умовах виступає найважливішим фактором суспільного 
виробництва, який можна визначити як систему збирання, обробки та систематизації 
різноманітних знань людини з метою використання їх у різних сферах її 
життєдіяльності й насамперед в економічній сфері. 

Екологічний фактор – це система спеціалізованих видів трудової діяльності та 
витрат, спрямованих на раціональне використання природних ресурсів, охорону 
навколишнього середовища, а також на його відтворення. 

На мікроекономічному рівні господарювання екологічний фактор може або 
здешевлювати випуск конкретної продукції, або, навпаки, значно збільшувати витрати 
виробництва. На макроекономічному рівні зростання суспільних екологічних витрат 
суттєво впливає на динаміку продуктивності суспільної праці, обсягів ВНП та 
національного доходу. 

Підприємницькі здібності – особливий, специфічний фактор виробництва, що 
відображає діяльність людини стосовно поєднання та ефективного використання всіх 
інших факторів виробництва з метою створення благ та послуг. 

Співвідношення між будь-яким набором факторів виробництва й обсягом продукції, 
що виробляється за допомогою цього набору факторів, характеризує виробничу 
функцію. 

Виробнича функція – це технологічне співвідношення, що висвітлює залежність 
між сукупними витратами факторів виробництва і максимальним обсягом випуску 
продукції. 

Виробнича функція вказує на існування альтернативних можливостей, за яких різне 
поєднання факторів виробництва або їхня взаємозаміна забезпечують такий самий 
максимальний обсяг випуску продукції. 

 
 
3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники 
Сучасна економічна теорія і світова практика господарювання оцінюють результати 

функціонування економіки країн двома способами: економічним зростанням і 
ефективністю суспільного виробництва.  

Економічне зростання – це розвиток національної економіки протягом певного 
періоду часу, що вимірюється абсолютним приростом обсягів валового внутрішнього 
продукту (ВВП), валового національного продукту (ВНП) та національного доходу 
(НД). 
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Ефективність виробництва - категорія, яка характеризує віддачу, результативність 
виробництва. Вона свідчить не лише про приріст обсягів виробництва, а й про те, якою 
ціною, якими витратами ресурсів досягається цей приріст, тобто свідчить про якість 
економічного зростання. 

В економічній теорії та практиці розрізняють економічну і соціальну ефективність 
виробництва. 

Економічна ефективність – це досягнення виробництвом найвищих результатів за 
найменших витрат живої та уречевленої праці або зниження сукупних витрат на 
одиницю продукції 

Соціальна ефективність – це ступінь відповідності результатів виробництва 
соціальним потребам суспільства, інтересам окремої людини 

Показники економічної ефективності: продуктивність праці; трудомісткість; 
фондовіддача; фондомісткість; матеріаловіддача; матеріаломісткість; 
капіталомісткість; еколого ефективність. 

Продуктивність праці на мікрорівні визначається як підношення обсягу виробленої 
продукції до кількості робітників, зайнятих у її виробництві, або до кількості 
відпрацьованих людино-годин за певний проміжок часу. 

Продуктивність праці = Обсяг продукції / Кількість працівників 
Продуктивність праці на макрорівні визначають як відношення національного 

доходу до середньої чисельності працівників, зайнятих у його створенні. 
 
Продуктивність = Національний дохід / Середня чисельність працівників 
суспільної праці  
Трудомісткість – це показник, який відображає кількість затраченої живої праці на 

виробництво одиниці продукції. 
Трудомісткість = Вартість затрат живої праці / Вартість одиниці продукції 
Фондовіддача – це показник, який характеризує ефективність використання засобів 

праці, тобто кількість продукції, виробленої з одиниці основних виробничих фондів. 
Він розраховується як відношення вартості виробленої продукції до вартості основних 
виробничих фондів. 

Фондовіддача = Вартість виробленої продукції / Вартість основних фондів 
Фондомісткість показує вартість витрат виробничих фондів на одиницю виробленої 

продукції. 
Фондомісткість = Вартість основних фондів / Вартість виробленої продукції 
Матеріаловіддача характеризує ефективність використаних предметів праці, тобто 

показує, скільки вироблено продукції з одиниці витрачених матеріальних ресурсів 
(сировини, матеріалів, палива, електроенергії та ін.). Розраховується як відношення 
вартості виробленої продукції до вартості витрачених матеріальних ресурсів. 

Матеріаловіддача = Вартість продукції / Вартість матеріалів 
Матеріаломісткість є зворотним показником матеріаловіддачі, який характеризує 

вартість витрат матеріальних ресурсів на одиницю виробленої продукції. 
Матеріаломісткість = Вартість матеріалів / Вартість одиниці продукції 
Капіталомісткість – це показник, близький до показника фондомісткості продукції. 

Він визначається як відношення обсягу капітальних вкладень до зумовленого ним 
приросту обсягу виробленої продукції. 
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Екологоефективність Сучасна економічна наука вважає, що поряд із показниками 
економічної ефективності слід визначати й ефективність природокористування 
господарюючого суб'єкта за допомогою показника екологоекономічної ефективності 
(Е) за такою формулою: 

Е =Е0- (А + В + С), 
де Ео - загальноекономічний ефект господарюючого суб'єкта; А - вартість 

природоохоронних заходів; В - втрати від пошкодження природного середовища; С - 
вартість природних ресурсів. 

Показники соціальної ефективності виробництва  
Соціальна ефективність суспільного виробництва показує, наскільки його розвиток 

відповідає вирішенню своєї кінцевої мети - служити споживачу, задовольняти особисті 
потреби людей. 

Показники соціальної ефективності виробництва: 
– розмір ВНП та НД на душу населення;– частка фонду споживання в НД; – рівень 

життя населення;– якість життя населення. 
Рівень життя – це рівень забезпеченості людей матеріальними і духовними благами, 

необхідними для їхнього нормального існування. 
Він визначається рівнем фактичного споживання матеріальних і духовних благ та 

послуг на душу населення, на одну сім'ю, а також його відповідністю національному 
соціальному стандарту – споживчому кошику. 

Споживчий кошик – це вартість основних матеріальних та духовних благ, 
необхідних для нормальних умов існування людини певної країни в конкретно-
історичний період часу. 

Мінімальний рівень споживання відображає так звану межу бідності населення, за 
якою настає деградація особистості.  

У розвинутих країнах існує і такий показник, як якість життя населення, 
сформований на основі так званих індексів розвитку людини (ІРЛ): 

— раціональної структури споживання; 
— освітнього та культурного рівня населення; 
— рівня охорони здоров'я; 
— рівня фізичного розвитку людини; 
— якості й комфортності житла; 
— тривалості робочого тижня; 
— кількості вільного часу та наявності можливостей його раціонального 

використання; 
— умов праці та її безпеки; 
— середньої тривалості життя; 
— стану й екологічної місткості навколишнього середовища тощо. 
 
 
4. Форми організації суспільного виробництва. 
Форма суспільного виробництва – це певний спосіб організації господарської 

діяльності. 
Основні форми організації суспільного виробництва: натуральна і товарна. 

Історично першою формою суспільного виробництва було натуральне господарство. 
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Натуральне господарство – такий тип організації виробництва, при якому люди 
виробляють продукти для задоволення своїх власних потреб, тобто продукти праці не 
набувають товарної форми і призначені для власного та внутрішнього господарського 
споживання безпосередніми виробниками. 

Основні риси натурального господарства: 
– Замкнутість економічної діяльності. Кожна господарська одиниця відокремлена від 

інших, спирається на власні виробничі та природні ресурси, забезпечує себе всім 
необхідним для життя, тобто є самодостатньою; 

– Ґрунтується на ручній праці, примітивних засобах виробництва та найпростішій 
організації праці. Законом його розвитку, як правило, є просте відтворення; 

– Відсутність обміну. Продукція розподіляється між учасниками господарства і 
безпосередньо надходить до їхнього особистого й виробничого споживання без 
зворотних зв'язків; 

– Панівна форма суспільного виробництва в усіх докапіталістичних формаціях. 
Основні риси товарного виробництва 
– На відміну від натурального господарства є відкритою економічною формою 

господарства; 
– Між виробниками складаються не безпосередні господарські зв'язки, а 

опосередковані, тобто через обмін продуктами своєї праці як товарами; 
– Виробники є економічно вільними у виборі товарів і партнерів; 
– Товарне виробництво функціонує і розвивається на засадах властивих йому 

економічних законів (закону вартості, попиту і пропозиції, конкуренції, грошового 
обігу та ін.) 

Причини виникнення товарного виробництва 
Суспільний поділ праці, який породжує диференціацію (спеціалізацію) виробників 

на виготовленні певних продуктів або за певними видами діяльності. Поділ праці є 
об'єктивною основою необхідності обміну результатами діяльності виробників 

Економічна відокремленість виробників, яка робить їх економічно самостійними 
товаровласниками. Вони самі, на свій страх і ризик вирішують, що, де, коли і скільки 
виготовляти, з ким і на яких умовах здійснювати обмін. Економічною основою 
відокремленості виробників спочатку є приватна власність, далі й інші форми 
власності на засоби виробництва 

Товарне виробництво – така форма організації суспільного господарства, коли 
продукти виробляються не для власного споживання їхніми виробниками, а спеціально 
для обміну, для продажу на ринку. 

Розрізняють два типи товарного виробництва: просте і розвинуте. 
Просте товарне виробництво – це дрібне виробництво індивідуальних 

самостійних ремісників і селян, що працюють на ринок. Притаманне 
докапіталістичним суспільствам 

Розвинута форма товарного виробництва – це вищий і ефективніший ступінь 
товарної організації господарства, заснований на великій приватній власності, 
найманій праці й машинній індустрії. Притаманна капіталістичному суспільству 

Товарне виробництво є основою ринкової економіки. 
Ринкова економіка – одна з вершин суспільної цивілізації, геніальний винахід 

людства, що не має альтернативи в оглядній історичній перспективі. Тому економіка, 
яка відкидала необхідність розвитку товарного виробництва, ринкових відносин, 
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відкидала і досягнення світової цивілізації, чим прирікала себе на саморуйнування, як 
це трапилося з командно-адміністративною економікою в колишніх соціалістичних 
країнах. Тому вихід із кризи й економічний розвиток України полягає у створенні 
розвинутої ринкової економіки, інтегруванні її у світове ринкове господарство. 

 
 

Тема 4. Теорія товару і грошей 
 

1. Товар і його властивості 
2. Закон вартості, його сутність та функції 
3. Альтернативні теорії вартості 
4. Теоретичні концепції виникнення та сутність грошей 
5. Грошова система та її типи 
6. Закон грошового обігу  
7. Інфляція, її суть і причини 

 
 

1. Товар і його властивості 
Економічне благо в умовах товарного виробництва набуває форми товару. Товар 

- це економічне благо, що задовольняє певну потребу людини і використовується 
для обміну. 

Найважливішими характеристиками товару є його споживча вартість і вартість. 
Споживча вартість - це здатність товару задовольняти будь-яку потребу людини. 
Оскільки товар задовольняє потреби не самого виробника, а іншої особи, то він має 

не просто споживчу вартість, а суспільну споживчу вартість, тобто є споживчою 
вартістю для інших. 

Вартість товару – це уречевлена в товарі суспільна праця виробника. 
Вартість проявляється за допомогою зовнішньої форми її відбиття – мінової 

вартості. 
Мінова вартість є певним кількісним співвідношенням (пропорцією), в якій 

споживчі вартості одного роду обмінюються на споживчі вартості іншого роду. 
Наведена вище концепція товару і його властивостей в економічній науці відома як 

теорія трудової вартості. 
Однак у сучасній неокласичній економічній, теорії існують деякі інші підходи до 

характеристики товару та його властивостей. Зокрема введені в науковий обіг такі 
поняття, як "корисність", "цінність" та "рідкість" товару. 

Якщо порівнювати категорії "споживча вартість" і "корисність", то на перший 
погляд ці категорії є синонімами, між ними немає різниці. Але це не зовсім так. 

У класиків споживча вартість є об'єктивною, абстрактною якістю будь-якого 
товару або послуги, які виробляються для того, щоб задовольняти людські потреби. 
Отже, споживча вартість для них — це корисність товару взагалі, безвідносно до 
потреб конкретної людини. 

Корисність у неокласиків, на відміну від споживчої вартості, поняття чисто 
суб'єктивне, індивідуальне для кожної конкретної людини. Вона показує ступінь 
задоволення або приємності, які отримує конкретна людина від споживання того чи 
іншого товару або послуги. 
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Цінність. Люди, купуючи ті чи інші товари, тим самим ніби оцінюють ступінь 
їхньої корисності конкретно для себе. Неокласики оцінку ступеня корисності блага 
індивідом подають як цінність. Тому цінність для них категорія суб'єктивна. Цінність 
має лише те, що є цінним в очах покупця, чиї суб'єктивні оцінки і є основою для 
визначення виробленого блага як вартості. 

Люди оцінюють товари та послуги не тільки тому, що на виробництво їх витрачена 
суспільно необхідна праця, а й тому, що вони мають корисність. З їхнього погляду, 
лише корисність товарів та послуг може надавати затратам праці так званого 
суспільно-необхідного характеру. Отже, цінність є водночас функцією витрат праці і 
функцією корисності. 

Поєднання вартості й цінності та їхнє суспільне визнання відбивається в ціні. 
Ціна є формою грошового вираження вартості й цінності товару. 
Ціна зумовлює можливість одночасного прояву інтересів виробників і споживачів. 

Тільки вартість є рушійним мотивом для товаровиробника, так само як цінність – 
рушійний мотив для споживача. 

З позицій неокласичних поглядів, цінність благ залежить також і від їхньої рідкості, 
тобто від жагучості потреб та кількості благ, які здатні ці потреби задовольняти. 

Рідкість — характеристика економічних благ, що відображає обмеженість ресурсів 
для задоволення безмежних потреб суспільства. 

 
 
2. Закон вартості, його сутність та функції 
Закон вартості є законом функціонування і розвитку товарного виробництва. Цей 

закон регулює зв'язки між товаровиробниками, а також розподіляє і стимулює 
суспільну працю в умовах товарного виробництва. 

Закон вартості – це закон, який передбачає, що виробництво й обмін товарів 
мають здійснюватися на основі їхньої вартості, тобто як обмін еквівалентів. 

Закон вартості відповідає як теорії трудової вартості, так і теорії граничної 
корисності. Якщо вартість товару повинна детермінувати два фактори — витрати праці 
та ступінь цінності його для споживача, то еквівалентність обміну, відповідно до 
закону вартості, припускає еквівалентність обох факторів. 

У ринковій економіці закон вартості виконує такі функції: 
– Регулює пропорції суспільного виробництва, оскільки на його основі проходить 

стихійний розподіл (через ринок) капіталів і робочої сили між окремими галузями 
виробництва. 

– Стимулює розвиток продуктивних сил, спонукаючи товаровиробника вводити 
нову техніку і вдосконалювати методи організації виробництва 

– Обумовлює диференціацію товаровиробників, тобто збагачення одних і 
банкрутство інших. 

Регулююча роль закону вартості виявляється в тому, що через механізм коливання 
цін навколо вартості відбувається розподіл робочої сили і капіталу між різними 
галузями виробництва, внаслідок чого стихійно досягається певна пропорційність, 
збалансованість між сферами суспільного виробництва. Відхилення цін від вартості 
економічно сигналізує товаровиробнику про зміну кон'юнктури ринку, а відповідно 
орієнтує виробництво, яких товарів недостатньо, а яких — надмірно. Якщо того або 
іншого товару виробляється недостатньо, то попит на нього перебільшує пропозицію. 
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Ціна на такий товар зростає. Це приваблює в галузь ресурси й робочу силу з інших 
галузей, де прибутки нижчі, отже, виробництво цього товару зростає. 

Навпаки, коли виробництво товару перевищує попит на нього, то ціна, а разом з нею 
і прибутки, знижуються. Внаслідок цього виробничі ресурси переливаються в ті галузі, 
де прибутки вищі. 

Таким чином, закон вартості через ринковий механізм цін забезпечує визначення 
кордонів, які відділяють економічно доцільне виробництво від недоцільного, і саме 
тим регулює пропорції суспільного виробництва. 

Закон вартості стимулює розвиток продуктивних сил. Кожний товаровиробник 
в умовах конкуренції і загрози розорення прагне здобути найбільший прибуток. Цього 
можна досягти, якщо індивідуальна вартість його товару буде нижчою, ніж суспільна, 
ринкова вартість, а це можливо за умови зменшення індивідуальних затрат праці на 
виробництво товару на основі впровадження нової, продуктивнішої техніки, 
поліпшення організації виробництва тощо. Але оскільки до цього постійно прагнуть 
усі товаровиробники, це зумовлює загальний технічний прогрес, зростання 
продуктивних сил суспільства. Таким чином, закон вартості виступає рушійною силою 
розвитку продуктивних сил. 

Закон вартості спричиняє диференціацію, розшарування товаровиробників. В 
умовах конкуренції відповідно 
до закону вартості економічні переваги стимулюють дії товаровиробників, які 
домоглися зниження індивідуальної вартості своїх товарів порівняно із суспільною, і 
навпаки, потерпають ті товаровиробники, у яких індивідуальна вартість товару вища за 
суспільну. Перші отримують додаткові прибутки, збагачуються, процвітають, 
зміцнюють своє економічне становище, другі — не можуть покрити своїх витрат, 
зазнають збитків і згодом банкрутують. Таким чином, завдяки дії закону вартості 
суспільство звільняється під економічно неефективних господарств. 

У класичному вигляді цей закон діяв лише в умовах простого товарного 
виробництва. Однак основні його риси притаманні й сучасній ринковій економіці, у 
якій суттєво зросла роль держави стосовно регулювання ринкових процесів. Саме у 
доповненні та взаємодії ринок і держава створюють оптимальний господарський 
механізм регулювання сучасної змішаної ринкової економіки. 

 
 
3. Альтернативні теорії вартості 
В економічній науці існує кілька теорій вартості, в тому числі: факторів (витрат) 

виробництва, попиту і пропозиції, трудової вартості, граничної корисності та інші. 
1) Теорія факторів (витрат) виробництва визначає вартість товарів за витратами на 

їхнє виробництво. 
2) Теорія попиту і пропозиції визначає вартість товарів за співвідношенням попиту 

і пропозиції на них у процесі обміну. 
3) Теорія трудової вартості оцінює вартість товарів залежно від затрат суспільно 

необхідної праці на їхнє виробництво. 
4) Теорія граничної корисності визначає вартість товарів ступенем корисності 

останньої одиниці товару для споживача. 
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В економічній науці розуміння категорії вартості значною мірою формувалося під 
впливом двох найпоширеніших теорій: класичної теорії трудової вартості та 
маржиналістської теорії граничної корисності. 

Представники трудової теорії вартості визначали вартість товару за витратами 
суспільно необхідної праці; теорії граничної корисності – за ступенем корисності речі 
для споживача. 

Згідно теорії трудової вартості єдиним джерелом вартості є праця, яка становить 
субстанцію або внутрішній її зміст. Поділивши працю на конкретну і абстрактну, К. 
Маркс показав, що конкретна праця створює в товарі споживчу вартість, а абстрактна 
— вартість. 

Прихильники теорії граничної корисності виходять із тези, що вартість (цінність) 
речі вимірюється величиною граничної корисності цієї речі для особи, яка її оцінює, – 
споживача. 

Гранична корисність – додаткова корисність, яку отримує споживач від додаткової 
одиниці товару чи послуги. 

 
 

4. Теоретичні концепції виникнення та сутність грошей 
Існують дві основні концепції, що пояснюють причини виникнення грошей: 

раціоналістична та еволюційна. 
Раціоналістична концепція панувала до кінця 18 ст. пояснює виникнення грошей 

як результат домовленості між людьми про введення спеціального інструмента 
(грошей) для здійснення обміну товарів. 

Еволюційна концепція – вперше була сформована К.Марксом, стверджує, що 
гроші виникли стихійно, незалежно від волі людей, у результаті тривалого 
еволюційного розвитку суспільного поділу праці, товарного виробництва та обміну. 

На ранньому етапі розвитку людського суспільства появі грошей передувала епоха 
натурального товарообміну, коли товар Т1 виражав свою вартість у протиставленому 
йому товарі-еквіваленті Т2. у міру розвитку товарного виробництва товарообмін дедалі 
ускладнювався, оскільки інтереси учасників товарної угоди не збігались. Для того, що 
отримати потрібний товар, необхідно було вишукати товар-посередник, який би 
відповідав інтересам усіх учасників обміну, тобто був загальним еквівалентом. 

У різних народів товарами, що виконували рол загальних еквівалентів, були: 
худоба, хутро, сіль, чай, рис. З часом роль товарного еквіваленту, закріпилась за 
дорогоцінними металами – сріблом та золотом, а згодом – тільки за золотом. 

Золото стало виконувати роль загального еквівалента і називатися грошима 
завдяки своїм природним властивостям: рідкісність, однорідність, можливість 
тривалого зберігання.  

Отже, гроші – це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента для 
інших товарів. 

З кінця ХVІІІ ст. біметалічна грошова система, в якій роль загального еквіваленту 
виконували золото і срібло, змінилася монометалічною, де в ролі грошей виступало 
тільки золото. Проте швидке зростання економіки наштовхнулося на обмежені обсяги 
видобутку золота, якого стало не вистачати для обслуговування руху товарів. Тоді 
відбувся перехід до нової грошової системи – кредитних грошей. Швидко розвинулась 
система кредиту, яка зменшила потребу в готівкових грошах. Банки почали випускати 
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банкноти – кредитні зобов’язання, які вільно обмінювались на золото. Держава також 
стала випускати поряд з банкнотами паперові гроші, які є лише символічними 
грошима.  

Поступово паперові гроші перестали обмінюватись на золото. Тенденція 
витіснення золота з грошової системи проявилась після першої світової війни, а 
остаточно золотий стандарт був скасований у 1971 році, коли уряд США припинив 
розмін долара на золото. У 1974 році золото було офіційно демонетизоване угодою 
МВФ. Більшість країн відмовились від визначення золотого вмісту національної 
валюти. Золото перестало бути загальним еквівалентом, грошима. Сучасні гроші – це 
кредитні гроші, боргові зобов’язання держави та кредитних установ, які представлені 
чеками, депозитними сертифікатами і т.п. платіжними документами. 

На даний час економісти не мають єдиної думки щодо визначення походження та 
сутності грошей. Світовій економічній науці відомі кілька теорій грошей. Витоки 
сучасних концепцій грошей починаються в теоріях, які зародилися ще у 17-18 ст. – 
металевій , номіналістичній, кількісній. 

Так, металева теорія ототожнювала гроші з благородними металами, наділяючи 
останніх властивістю бути грішми від природи. Металева теорія грошей представлена 
англійськими економістами. Зокрема, В.Петті вважав грошима лише благородні 
метали, які є грошима від природи. Тобто, гроші не є продуктом трудової діяльності. 
Металева теорія грошей бачить їх сутність у функціонуванні в обігу благородних 
металів, бо лише вони мають вартість.  

Одна з найпоширеніших – це номіналістична теорія, яка виходить з того, що 
гроші вступають в обмін без вартості і є символами держави. Номіналістична теорія 
грошей вважає їх умовними знаками, яким надаються відповідні грошові функції. 

 Вперше таку концепцію висунув Аристотель у своїй праці “Нікомахова етика”. 
Згодом вона трансформувалась у державну теорію грошей. Найповніше її обґрунтував 
німецький економіст ХІХ ст. Г. Кнапп у книзі “Державна теорія грошей”, де назвав 
гроші “продуктом правопорядку”, творінням державної влади, встановленим законом 
платіжним засобом. Отже, гроші – це умовні знаки, наділені державною владою 
певною платіжною силою. 

Кількісна теорія грошей стверджує, що держава, імператор випускає кількість 
грошей за бажанням. Найвідомішими сучасними напрямами кількісної теорії грошей є 
монетаризм і теорія ліквідності Д.М Кейнса. 

Сучасні теорії грошей вважають грошима все те, що виконує функції грошей 
(К.Макконнелл, С.Брю). Американські економісти М. Фрідмен і А. Шварц розглядають 
гроші як зручний спосіб організації статистичних спостережень і визначають їх як 
“тимчасове вмістилище купівельної сили”. Найпоширенішим серед західних 
економістів твердження, що гроші – це усе те, що приймається в обмін на товари та 
послуги. Так, Л. Харріс у книзі “Грошова теорія” визначає гроші як будь-який товар, 
що функціонує як засіб обігу, лічильна одиниця та засіб збереження вартості. Деякі 
економісти вбачають сутність грошей у платіжній функції. Автори підручника 
“Економікс” американські економісти К.Р. Макконнелл і С.Л. Брю вважають, що гроші 
– це те, що гроші роблять. Усе, що виконує функції грошей, і є грошима. 

Суть грошей проявляється в їх функціях 
Класична політекономія виділяла п’ять функцій грошей: 1) міри вартості, 2) 

засобу обігу, 3) засобу утворення скарбів або нагромадження, 4) засобу платежу, 5) 
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світових грошей. В кожній функції грошей фіксуються певні виробничі відносини, які 
виникають між людьми в процесі використання грошей. 

1) Гроші як міра вартості – здатність грошей як загального еквівалента 
вимірювати вартість усіх інших товарів, надаючи їм функції ціни. Ця функція 
реалізується через 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 свою 
назву – долар, франк, фунт стерлінгів, йєна тощо. 

2) Гроші як засіб обігу виконують роль посередника в обміні товарів і 
забезпечують їх обіг. Цю функцію спочатку виконували монети, а потім паперові 
гроші. 

Монета – зливок грошового металу певної ваги, форми, проби та номіналу, 
узаконений державою як засіб обігу. 

Паперові гроші – це знаки, символи, представники повноцінних грошей в обігу, 
що наділені державною владою примусовим курсом обігу. 

3) Функція засіб платежу полягає в обслуговуванні грошима погашення 
різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин виконують 
свою функцію при продажу товарів з відстрочкою платежу. З цією функцією грошей 
пов’язана поява кредитних грошей (чеки, векселі, банкноти, акредитиви, кредитні 
картки). 

4) Функцію засіб нагромадження виконують ті гроші, які виходять з обігу, 
нагромаджуються і перетворюються на скарб. 

5) Функція світові гроші полягає в обслуговуванні грошима міждержавних 
економічних відносин, пов’язаних з розрахунками за зовнішньоторговельні операції, 
наданням кредитів та іншими угодами. 

Зважаючи на складну і тривалу еволюцію грошової системи, західні економісти 
виділяють лише три функції грошей, є відмінності і в назвах цих функцій: 1) засіб 
обігу; 2) міра вартості (одиниця обігу); 3) засіб збереження вартості 
(нагромадження). 

 
 
5. Грошова система та її типи 
Грошова система – це форма організації грошового обігу, яка історично склалася 

в певній країні і законодавчо закріплена державою. 
Вона складається з таких елементів: 

– назва національної валюти;  
– вид грошових знаків і характер їхнього забезпечення;  
– порядок грошової емісії, тобто порядок друкування грошей і випуск їх в обіг; 
– встановлення курсу національної валюти і порядок їх обміну на іноземну; 
– наявність державних фінансових інститутів, які здійснюють регулювання 

грошового обігу в країні. 
Історично склалися два типи грошових систем: 
– металевий; – паперово-кредитний. 
Металева система поділяється на два види: біметалізм та монометалізм. 
Біметалізм є системою, де рол загального еквівалента законодавчо закріплюється 

на рівних правах за двома благородними металами золотом  і сріблом. 
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Монометалізм – це грошова система, в якій роль загального еквівалента 
закріплюється за одним благородним металом – золотом. 

Розрізняють чотири різновиди монометалізму: 
1) золотомонетному стандарту притаманні такі риси. 

1. Вільний обіг золотих грошей. 
2. Виконання золотом усіх функцій грошей. 
3. Вільне карбування золотих монет. 
4. Вільний обмін знаків вартості (паперових грошей і банкнот) на золоті 

монети за їхньою номінальною вартістю. 
5. Вільний рух золота між країнами. 

2) золотозливковий стандарт, включає вільне карбування золотих монет і обмін 
їх на банкноти; 

3) золотодевізний стандарт – при ньому зв'язок грошей із золотом здійснюється 
через іноземну валюту (девізу), яка мала золоте забезпечення.; 

4) золотодолоровий стандарт – розмін національних валют на золото був 
відмінений в усіх країнах. 

Паперово-кредитна система характеризується наступними принципами: 
– відмінністю від золотого стандарту; 
– припинено виконання золотом ролі загального еквіваленту; 
– скасовано офіційну ціну на золото (35 дол за одну тройську унцію - 31,1 г.); 
– перехід до плаваючих валютних курсів. 

У паперово-кредитній системі функціонують паперові й кредитні гроші. 
Кредитні гроші – це знаки вартості, які функціонують на основі кредитної угоди і 

виражають відносини між кредитором і боржником. 
Паперові гроші – не забезпечені золотом, випускаються державою, їх виникнення 

пов’язане із функцією грошей як засіб обігу. 
Існують такі види кредитних грошей: вексель, банкнота, чек, кредитна картка, 

електронні гроші. 
Вексель – це письмове боргове зобов’язання суворо встановленої законом форми, 

в якому вказані величина грошового боргу, строки його сплати. 
Банкнота – це вексель банку, за яким пред’явник може в будь-який час одержати 

гроші. 
Чек – письмове розпорядження власника поточного рахунку в банку про виплату 

готівки або перерахування з його рахунка на інший рахунок певної суми грошей. 
Чеки бувають: іменні – не підлягають передачі; 

ордерні – з правом передачі іншій особі за індосаментом; 
на пред’явника – без зазначення прізвища. 

Кредитна картка – це іменний платіжно-розрахунковий документ, який 
засвідчує особу власника рахунка в банку і надає йому право на придбання товарів і 
послуг у кредит без оплати готівкою. (Віза, Мастеркард) 

Електронні гроші – це магнітні носії платіжної інформації, які замінюють 
паперові гроші, чеки та інші грошові документи при безготівкових розрахунках. 

 
 
6. Закон грошового обігу 
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Грошовий обіг – це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який 
обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві. 

Грошовий обіг здійснюється на основі притаманних йому законів. Одним з 
найважливіших є закон, який визначає кількість грошей, необхідних для обігу.  

Закон грошового обігу передбачає, що протягом певного періоду в обігу має бути 
певна, об’єктивно зумовлена грошова маса. Вона зумовлює внутрішні зв’язки між 
кількістю грошей в обігу і масою товарів, рівнем цін, швидкістю обороту грошей.  

Перший закон грошового обігу визначає грошову масу, враховуючи суму цін 
товарів, товарну масу та швидкість руху грошей при відсутності кредитної системи. 
Стосовно повноцінних грошей, то їхня кількість, необхідна для забезпечення 
товарообігу, залежить від: а) рівня цін на товари і послуги; б) обсягу товарної маси; в) 
швидкості обороту грошей. Спираючись на класичну закономірність, яку відкрили 
економісти ще у XVIII ст., повинна забезпечуватися така рівновага: 

ГШ = Т  Ц,  
де: Г – середня маса грошей, що перебуває в обігу; 

Ш – швидкість обігу грошей; 
Т – обсяг товарів і послуг; 
Ц – ціни товарів на ринку. 

Звідси кількість грошей, що необхідна для обігу, можна визначити за формулою: 
.

Ш
ЦТГ ×

=
 

Коли в обігу перебувають повноцінні гроші (золото) й розмінні на них паперово-
кредитні знаки, то в обіг надходить така кількість грошей, яка дійсно потрібна для 
реалізації товарів. Роль регулятора стихійно виконує функція нагромадження. 
Повноцінні гроші, не беручи участі в обігу, осідають у їх власників та в банках як 
скарб. В умовах, коли в обігу перебувають тільки паперово-кредитні гроші, їх кількість 
визначається специфічним законом паперово-грошового обігу. Другий закон 
грошового обігу базується на врахуванні суми цін товарів, кількості товарів, проданих 
у кредит, сумі цін товарів, раніше проданих в кредит, строк оплати за які наступив, і 
швидкості руху однойменних грошових одиниць. Випуск паперових грошей має бути 
обмеженим тією їх кількістю, в якій дійсно оберталося б символічно представлене 
золото. Якщо випуск паперових грошей перевищить потребу товарообігу в золотих 
грошах, купівельна спроможність первинних знаків упаде, а ціни на товари й послуги 
зростуть. 

Суть цього закону можна виразити рівнянням: 
Мф = Мн 
де Мф – фактична маса грошей в обігу;  

Мн – необхідна маса грошей в обігу. 
Математичне вираження закону грошового обігу:  

v

ВВПKQP
M

n

i
pii

н

∑
=

−+−⋅
= 1

    

де, 
∑
=

⋅
n

i
ii QP

1  – сума цін товарів, що підлягають реалізації за певний період; 
Кр – сума цін товарів і послуг проданих у кредит; 
П – платежі, термін сплати яких настав; 
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ВВ – сума платежів, які взаємопогашаються; 
v – швидкість обігу грошової одиниці за цей же період. 

Грошовий обіг має не тільки якісну, а й кількісну сторону, що виражається, 
насамперед, у показниках грошової маси і швидкості обігу грошей. Під грошовою 
масою слід розуміти всю сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які 
знаходяться в розпорядженні суб’єктів грошового обороту в певний момент. Такими 
суб’єктами є приватні особи, підприємства, громадські організації, господарські 
об’єднання, держава та ін. 

Грошова маса має певний кількісний вираз (обсяг у млрд. чи млн. грошових 
одиниць), надзвичайно складну структуру та динаміку руху. У грошовій масі 
розрізняють активні гроші, що використовуються в готівковому і безготівковому 
обігу, і пасивні гроші. До останніх відносяться грошові нагромадження, резерви, 
залишки на рахунках, які лише потенційно можуть використовуватись в угодах. 
Основну частину грошової маси складають різні види банківських депозитів 
(грошові кошти або цінні папери). Вся грошова маса розраховується за допомогою 
грошових агрегатів. 

Агрегат – це сукупність специфічних економічних одиниць, які розглядаються 
так, якби вони становили одну одиницю. В грошовому агрегаті зводяться різні 
платіжні засоби, які розглядаються як один платіжний засіб – гроші. 

В Японії використовують чотири агрегатних показники грошової маси, в Англії 
публікується п’ять показників грошової маси, в Італії – чотири, в Швейцарії – три, у 
Франції – десять, у Німеччині – три. Міжнародний валютний фонд розраховує 
загальний для всіх країн показник МІ (готівка + усі види чекових вкладів) і більш 
широкий показник “квазі – грошей”, куди включаються термінові і ощадні 
банківські рахунки і найбільш ліквідні фінансові інструменти. 

В грошовому обороті важлива роль належить швидкості обігу готівки. Швид-
кість обігу готівки обчислюється як відношення місячного (квартального, річного) 
ВВП до обсягу певного грошового агрегату на середину періоду та множиться на 12 
(відповідно 4 – для квартальних та на 1 – для річних даних). При цьому темпи 
зростання агрегату протягом відповідного періоду вважаються постійними. 
Швидкість обігу готівки в кожному агрегаті різна. Чим більший агрегат, тим менша 
швидкість обігу готівки. 

Більшість сучасних західних економістів використовують неокласичну теорію 
збалансованості грошової і товарної мас, запропонованої американським економістом 
І.Фішером.  

M × V = P × Q , 
де M – маса грошей в обігу; V – середня швидкість обігу грошей; P – середній рівень 
цін на товари і послуги; Q – кількість товарів та послуг, представлених на ринку. 

 
 
7. Інфляція, її суть і причини 
Інфляція є однією з економічних проблем різних економічних систем. Існують 

різні погляди на природу і причини інфляції. Одні економісти стверджують, що 
інфляція – це знецінення нерозмінних на золото паперових грошей внаслідок 
переповнення каналів обігу грошовою масою. Інші доводять, що інфляція – це загальне 
зростання цін на товари та послуги. 
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Представники першого напряму намагаються довести, що в умовах золотого 
стандарту інфляція неможлива, оскільки золото має високу власну вартість, а тому не 
може знецінюватися, як його паперові замінники. Переповнення ж золотими грішми 
сфери обігу – малоймовірно. 

Представники другого напряму вважають, що вирішальною ознакою інфляції є 
зростання цін незалежно від його причин і умов, за яких воно відбувається. 

 
Узагальнюючи інфляція – процес знецінення грошей унаслідок надмірної 

емісії та переповнення каналів обігу грошовою масою. Зовні вона проявляється у 
зростанні рівня цін, поглибленні товарного дефіциту, падінні валютного курсу 
грошової одиниці і в кінцевому рахунку – зниженні купівельної спроможності грошей. 

Але вона не виникає раптово, а розвивається поступово, як тривалий процес, який 
можна розподілити на три основних етапи: 

• на першому етапі темпи зростання цін відстають від темпів збільшення грошової 
маси в обігу; 

• на другому етапі темпи зростання цін значно випереджають темпи зростання 
грошової маси в обігу; 

• на третьому етапі зростання цін набирає нерівномірного стрибкоподібного 
характеру, коли темпи зростання цін то випереджають темпи зростання грошової маси, 
то відстають від них. 

Усе це відбувається під впливом не лише грошових (монетарних), а й негрошових 
факторів. 

До першої групи належать фактори, які спричинюють підвищення грошового 
попиту над товарною пропозицією, в результаті чого порушуються вимоги закону 
грошового обігу. 

Друга група поєднує фактори, які ведуть до першопочаткового зростання витрат і 
цін товарів, які підтримуються наступним підтягуванням грошової маси до їх 
зростаючого рівня. У дійсності обидві групи факторів взаємодіють і спричинюють 
зростання цін на товари та послуги. 

 
За характером прояву виділяють відкриту та приховану інфляцію. 
Відкрита інфляція розгортається на ринках, де відбувається вільне ціноутворення. 

Вона здійснюється у формах інфляції попиту та інфляції витрат і хоча деформує ринок 
нерівномірністю підвищення цін, але не знищує повністю ринковий механізм 
ціноутворення. 

Прихована інфляція виникає завдяки державному регулюванню цін шляхом їх 
блокування («замороження»). Вона зумовлюється неправильними діями державних 
органів, які борються не з деформацією ринку, а з її наслідками — зростанням цін. 
Тому причини інфляції зберігаються, вона стає прихованою. 

Залежно від переваг факторів тієї чи іншої групи розрізняють два типи інфляції: 
інфляцію попиту та інфляцію пропозиції. 

Інфляцію попиту викликають такі грошові фактори: 
– мілітаризація економіки і надмірні військові витрати; 
– надмірні інвестиції у важку промисловість; 
– кредитна експансія банків; 
– дефіцит державного бюджету та внутрішній борг; 
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– емісія надлишкової національної валюти для купівлі іноземної валюти країнами 
з активним платіжним балансом (імпортуєма інфляція). 

Інфляцію витрат характеризує вплив не грошових факторів на процеси 
ціноутворення: підтягування цін до цін підприємств-конкурентів, цін локально-
територіальних ринків, зниження продуктивності праці, зростання заробітної плати на 
одиницю продукції та інших витрат, енергетична криза тощо. 

За величиною темпів розрізняють такі типи інфляції: 
повзуча інфляція — яка проявляється в тривалому поступовому зростанні цін (не 

більше 10 % на рік); 
галопуюча інфляція — зростання цін темпами в межах 10-50 % в річному вимірі; 
гіперінфляція — з дуже високими темпами зростання цін (сотні, тисячі та ін. 

відсотків зростання цін в річному вимірі). 
За співвідношенням темпів зростання ціна на товари виділяють збалансовану 

та незбалансовану. 
Збалансована інфляція — інфляція, коли ціни товарів різних товарних груп 

відносно один одного не змінюються. Ціни підвищуються досить повільно й одночасно 
на більшість товарів та послуг. 

Незбалансована інфляція — інфляція, коли співвідношення цін у різних товарних 
групах змінюється на різні відсотки і по-різному на кожний вид товару. 

За ступенем прогнозування можна виділити очікувану та неочікувану. 
Очікувана інфляція — зазвичай помірна інфляція, яку можна спрогнозувати на 

будь-який період часу. Досить часто це є прямим результатом антиінфляційних дій 
уряду. 

Неочікувана інфляція характеризується раптовим стрибком цін, зумовленим 
збільшенням під впливом інфляційних очікувань суспільного попиту населення на 
споживчі товари, товаровиробників — на сировину та засоби виробництва. 

 
Темпи інфляції визначаються як величина зміни індексів цін, що, в свою чергу, є 

вираженням вартості набору товарів (послуг) в певний період часу, %.  
Темп інфляції (швидкість зростання цін) визначають за формулою: 
 

 
 
Найпоширенішими показниками для розрахунку інфляції є: 
індекс споживчих цін (ІСЦ, англ. CPI — Consumer Price Index)  
індекс цін виробників (ІЦВ, англ. WPI — Wholesale Price Index, PPI — Production 
Price Index); 
дефлятор ВВП (англ. GDP deflator). 
 
Найчастіше для вимірювання інфляції застосовується індекс цін споживчих 

товарів (ІСЦ): 
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Зміни в загальному рівні цін на засоби виробництва, визначаються за прикладом 
ІСЦ. 

 
Загальний індекс інфляції визначається за допомогою формули: 

 
 
З метою визначення чинників, що впливають на зростання цін можна використати 

рівняння І. Фішера (M*V)=P*Q. 
Середній рівень цін (Р) за цією формулою матиме такий вигляд: 

 
Тобто зростання цін може спричинюватися трьома факторами: зростанням 

кількості грошей в обігу, наростанням швидкості обігу грошей і скороченням об’єму 
виробництва. 

 
Негативні наслідки інфляції виявляється в найрізноманітніших формах: зменшенні 

купівельної спроможності населення; зниженні мотивації до трудової та 
підприємницької діяльності; знеціненні заощаджень; поглибленні майнової нерівності; 
втраті цінами їх регулюючої ролі; гальмуванні технічного прогресу; призводить до 
необхідності переходу від економічних до адміністративних методів. 

Тому одним із найважливіших завдань держави є використання таких 
антиінфляційних заходів, які сприяли б погашенню серйозних інфляційних очікувань. 
Найтиповішими антиінфляційними заходами в розвинутих країнах були: регулювання 
попиту, контроль за заробітною платою та цінами, індексація 

Другим невід’ємним компонентом антиінфляційних заходів є тривала ефективна 
монетарна політика; скорочення бюджетного дефіциту; зменшення впливу (до 
мінімуму) на національну економіку зовнішніх інфляційних імпульсів, особливо тих, 
що пов’язані з переміщенням через кордони спекулятивних капіталів. 

 
 

Тема 5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи 
 

1. Суть ринку, його риси та структура 
2. Ринковий механізм та його основні елементи 
3. Ціна в ринковій економіці 
4. Конкуренція і монополія 
5. Поняття і суть ринкової інфраструктури, її основні елементи 
 
1. Суть ринку, його риси та структура 
Ринок виник одночасно з товарним виробництвом і є його обов’язковим і важливим 

елементом, отже умови виникнення ринку ті ж, що і в товарному виробництві. 
1) суспільний поділ праці, що ґрунтується на спеціалізації; 
2) економічна відокремленість суб’єктів господарювання зумовлена наявністю 

різних форм власності; 
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3) вільний обмін ресурсами, який забезпечує вільне ціноутворення та ефективне 
господарювання. 

Ринок – це 1) обмін, організований за законами товарного виробництва та обігу;  
2) ринок – це економічний простір, де відбувається обмін товарів; 3) ринок – це 

сукупність конкретних економічних відносин між продавцями та покупцями у процесі 
купівлі-продажу товарів і послуг. 

Узагальнюючи ринок – це система економічних відносин, пов’язаних з обміном 
товарів та послуг на основі широкого використання різноманітних форм власності, 
товарно-грошових і фінансово-кредитних механізмів. 

Функції ринку: 
Функція регулювання. Ринок регулює всі економічні процеси – виробництво, 

обмін, розподіл, споживання, визначаючи пропорції і напрями розподілу економічних 
ресурсів на мікро та макрорівні за рахунок розширення або звуження попиту і 
пропозиції. 

Функція стимулювання. Ринок спонукає виробників товарів і послуг до зниження 
витрат, підвищення якості та споживчих властивостей товарів. 

Розподільча функція. Доходи виробників і споживачів у ринковій економіці 
диференціюються через ціни, зумовлюючи соціальне розшарування суспільства за 
доходами. 

Функція санації. Ринок через конкуренцію очищає економічне середовище від 
неконкурентоспроможних господарств і підтримує найсильніші. 

Інформативна функція. Ринок через ціни інформує виробника, торговця, 
споживача про те, що вигідно виробляти і купувати, а що ні, скільки чого треба 
запропонувати, на які верстви населення  варто орієнтуватися у своїй господарській 
діяльності. 

Функція інтеграції. Ринок об’єднує суб’єктів економічної системи в одне ціле, 
сприяючи формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої держави, 
так і в межах світової економіки. 

Основні елементи сучасного ринку 
1) повна економічна самостійність ринкових суб’єктів, яка забезпечується 

наявністю різних форм власності; 
2) важливим суб’єктом ринкових відносин є споживач; 
3) вільні ціни, які складаються в залежності від попиту та пропозиції. 
Ринок характеризується певною структурою, а остання визначається суб’єктами ат 

об’єктами ринкових відносин. 
Суб’єктами ринкових відносин виступають: держава, фірми, підприємства різних 

форм власності, громадяни. 
Об’єктами цих відносин можуть бути продукти праці, робоча сила, цінні папери, 

валюта. 
Структура ринку – це сукупність окремих ринків у межах національної економіки 

або внутрішнього ринку, світового господарства та його окремих регіонів і взаємодія 
між ними. 

Виділяють функціональну структуру ринку, коли кожен вид ринку виконує певну 
функцію. Розрізняють: фінансовий ринок; ринок робочої сили; ринок засобів 
виробництва; ринок інформації. 
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1) Фінансовий ринок – це певна сукупність економічних відносин з приводу 
організації і купівлі-продажу вільних грошових коштів і перетворення їх на грошовий 
капітал. 

Фінансовий ринок складається із ринків: 
Ринок капіталів – здійснює інвестиції у розвиток виробничої і невиробничої сфери 

економіки. 
Кредитний ринок – є сукупністю відносин між подавачами і одержувачами позики 

в товарній або грошовій формі. 
Ринок цінних паперів –  
Він поділяється на первинний – емісія цінних паперів, випуск їх в обіг; вторинний 

– забезпечує перепродаж раніше випущених цінних паперів через фондову біржу. 
Валютний ринок – є сукупністю економічних відносин з приводу купівлі-продажу 

іноземних валют і платіжних документів (чеків, векселів). 
2) Ринок робочої сили – це сукупність економічних відносин між найманими 

працівниками, підприємцями і біржами праці з приводу організації, використання і 
купівлі-продажу робочої сили. 

3) Ринок засобів виробництва складається з ринку засобів праці (машин, 
обладнання, устаткування тощо) і ринку предметів праці (матеріалів, сировини, 
енергоресурсів). 

4) Ринок інформації – це сукупність економічних відносин з приводу збирання, 
обробки, систематизації інформації та її продажу кінцевому споживачу. 

5) Ринок інтелектуальної власності має своїми об’єктами патенти, ліцензії, 
проекти, „ноу-хау”, наукові прогнози тощо. Цей ринок є сукупністю відносин, які 
виникають і розвиваються між людьми з приводу створення і привласнення названих 
об’єктів власності. 

 
Територіальна структура ринку 

1) місцевий ринок – у вигляді селищного, міського, районного, обласного, 
регіонального ринків; 

2) національний або внутрішній ринок – сукупність ринків в середині  країни; 
3) світовий або зовнішній  сукупність і взаємодія національних ринків. 

 
Залежно від ринкового середовища розрізняють моделі ринку 

1) чиста конкуренція – характеризується наявністю великої кількості незалежних 
продавців, які виробляють стандартизовану продукцію, ціна складається в 
залежності від попиту і пропозиції; 

2) чиста монополія – характеризується наявністю одного монополіста який впливає 
на ціну. 

3) монополістична конкуренція – характеризується значною кількістю виробників, 
які виробляють диференційований продукт використовуючи широкій діапазон цін; 

4) олігополія – відрізняється невеликою кількістю продавців, які домовляються про 
рівень цін та сферу впливу. 

 
 

2. Ринковий механізм та його основні елементи 
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Ринок – саморегульована система, механізм ринкового саморегулювання включає: 
взаємодію попиту і пропозиції, ринкову ціну, економічну конкуренцію. 

Попит – це представлена на ринку платоспроможна потреба в товарах і послугах. 
Пропозиція – це обсяг товарів та послуг, який виробники хочуть і можуть 

поставити на ринок за різною ціною за певний проміжок часу. 
попит залежить від ціни, причиною зміни попиту є зміна ціни. Причинно-

наслідковий зв’язок між ціною товару і величиною попиту є законом попиту. 
Закон попиту виявляється через економічну поведінку споживача:  
1) дохід споживача завжди обмежений, тому об’єктивно за меншу ціну він може 

купити більше товару;  
2) в економіці діє закон спадної граничної корисності, зміст якого полягає в тому, 

що кожна наступна одиниця товару приносить менше задоволення, ніж попередня, і 
тому споживач готовий придбати кожну наступну одиницю товару за меншу ціну;  

3) поведінку споживача визначає ефект заміщення, він зацікавлений в тому, щоб 
замінити споживання дорожчих товарів дешевими. 

Чинники, що впливають на величину попиту 
– ціна – визначає обсяг попиту; – кількість продуктів – збільшення кількості 

покупців підвищує ринковий попит і навпаки; – доходи споживачів – пряма 
залежність між доходами і попитом; – очікування споживачів – очікування зростання 
цін у майбутньому збільшує поточний попит і навпаки; – ціна на супутні товари – 
якщо зростає ціна на товари субститути(взаємозамінні товари), то попит на нього 
знижується, а на його замінник підвищується. якщо зростає ціна на товар комплемент 
(доповнюючий) то зменшується попит на цей товар і на доповнюючий. (зростання цін 
на бензин змушує власника авто менше ним користуватися, а відтак знижується попит 
на бензин). 

Пропозиція 
Сталий причинно-наслідковий зв’язок між ціною та обсягом товарів (послуг), який 

товаровиробник здатний поставити на ринок, виражається законом пропозиції. 
Зміст закону пропозиції полягає в тому, що чим вища ціна, тим більше товару за 

такою ціною товаровиробники готові запропонувати на ринок упродовж певного 
проміжку часу, і навпаки, чим нижча ціна, тим менше товарів виробник бажатиме і 
зможе поставити на ринок. 

 
Нецінові фактори впливу на пропозицію 

Технологічний прогрес. Застосування нових технологій, дає змогу продовжити 
зберігання продукту, зменшивши собівартість одиниці продукції. 

Зміна цін на ресурси. Зростання цін на ресурси призводить до збільшення витрат 
виробництва, зростання собівартості продукції, що змушує підприємця скорочувати 
пропозицію свого товару. 

Зміна на споріднені товари. Якщо ціна на товар А зростає, а на товар Б 
залишається незмінною, то підприємець що виробляє товар Б, вигідно виробляти товар 
А, зменшивши тим самим виробництво товару Б. 

 
Механізм ринкового саморегулювання включає: 
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1) Ринкова ціна – це фактична ціна яка встановлюється в залежності від попиту і 
пропозиції. Вона залежить від ціни рівноваги, остання формується в залежності від 
ціни попиту та ціни пропозиції. 

2) Ціна – грошовий вираз вартості товару. На ринк, як правило, розрізняють три види 
ціни:  
– Ціна попиту – це гранична максимальна ціна, яку покупці ще згідні заплатити за 
товар. 
– Ціна пропозиції – гранична мінімальна ціна, яку продавці ще згідні взяти за свій 
товар. 
– Ціна рівноваги – це ціна, яка встановлюється при врівноваженості попиту та 
пропозиції. 
Ситуація на ринку, коли підприємці пропонують за певною ціною стільки товару, 

скільки споживачі готові купити, називають ринковою 
рівновагою. Рівновага на графіку зображена точкою Е де 
перетинаються крива попиту та пропозиції. Цій точці 
рівноваги відповідає рівноважна ціна Р* та рівноважний 
обсяг попиту і пропозиції Q*. Рівноважна ціна (Р*) – 
ціна за якою в наслідок дії конкурентних сил продавці 
пропанують стільки товару скільки покупці готові 
купити. Якщо ціна зростає вище рівноважного рівня то 
утвориться надлишок запропонованих товарів. Якщо 
ціна знижується нижче рівноважного рівня то попит 
зростає, а пропозиція знижується то утворюється 

дефіцит товару. 
 
 

3. Ціна в ринковій економіці 
Ціна - це економічна категорія, що включає суму грошових коштів, за яку 

продавець хоче продати, а покупець згоден купити товар, роботу чи послугу. 
Відповідно до марксистської економічної теорії ціна є грошовим виразом 

вартості товару. Величина вартості визначається кількістю суспільнонеобхідних затрат 
праці. 

Функції цін: 
1) обліково-інформаційна - за допомогою цін проводиться вираження в єдиній 

грошовій формі різноманітних за натуральною формою ресурсів, затрат і результатів; 
2) розподільча - ціни визначають розподіл вартості суспільного продукту і 

національного доходу, відшкодування витрат, утворення доходів і нагромадження у 
галузях, регіонах, на підприємствах, а також впливають на формування доходів певних 
соціальних верств населення; 

3) стимулювальна - за допомогою цін заохочуються, насамперед, ті підприємства, 
які досягають кращих кінцевих результатів. Так, ціни заохочують виробників, що 
збільшують випуск і реалізацію продукції завдяки зростанню маси прибутку, який 
одержують ті підприємства, які знижують витрати порівняно з діючою ціною, 
застосовують передову техніку, технологію і організацію виробництва, отримують 
додатковий прибуток. 

 

Рис. 1. Ринкова рівновага 
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Види цін: 
1) оптові - це ціни, за якими реалізується промислова продукція та які 

функціонують у відносинах між підприємствами-виробниками і підприємствами-
споживачами, а також цих підприємств з оптово-торговельними організаціями; 

2) роздрібні - це ціни, за якими цінами товари реалізуються населенню; 
3) закупівельні - за такими цінами закуповується сільськогосподарська продукція 

державою; 
4) кошторисні - це ціни на продукцію будівництва, які використовуються для 

розрахунків з будівельними організаціями за споруджені об'єкти; 
5) особливі ціни (тарифи) - це ціни, за допомогою яких ведуться розрахунки за 

різні послуги як виробничого, так і споживчого призначення (транспорту, зв'язку, 
комунально-побутового господарства і т.д.); 

6) міжнародні тарифи - це система митних ставок на товари, що перевозяться 
через кордон, і міжнародні послуги на основі міжнародних угод; 

7) національні - це ціни, що діють у межах національного ринку; 
8) світові - це ціни, що діють в межах світового ринку; 
9) біржові - це ціни, за якими реалізуються товари на біржах; 
10) вільні - в ринковій економіці ціни встановлюються фірмами самостійно. 
 
Ціноутворення - це процес формування цін на товари та послуги. 
В сучасній західній економічній науці можна виділити два основні підходи 

до ціноутворення: 
1) ґрунтується на поєднанні теорії попиту і пропозиції і теорії витрат 

виробництва. Згідно з ним попит, як правило, визначає максимальну ціну, яку фірма 
може запросити за свій товар. Мінімальна ціна визначається витратами фірми, щоб 
вона повністю покривала всі витрати на виробництво і реалізацію, “включаючи 
справедливу норму прибутку за докладені зусилля і ризик”. Ціна встановлюється, 
виходячи із собівартості продукції та націнки; 

2) грунтується на теорії маржиналізму (теорії граничної корисності), тобто 
встановлення ціни на товар на основі споживчої цінності товару. Основним фактором 
ціноутворення фірми є не витрати виробництва, а сприйняття з боку споживача, тобто 
суб'єктивна корисність товару. Ринкова ціна визначається граничною корисністю - 
корисністю граничного (останнього) екземпляра даного блага, що задовольняє 
найменш значиму (останню) потребу у ньому. 

 
Виділяють такі методи регулювання цін: 
1) нагляд за цінами з боку державних органів і їх соціальних партнерів (науково-

дослідні центри профспілок, спеціальні незалежні комісії, дослідницькі фірми, 
університети і т.п.); 

2) непрямий вплив на ціни - суть методу полягає в тому, що вводяться або 
скасовуються ті чи інші кількісні і митні обмеження у зовнішній торгівлі, змінюються 
облікові ставки, розмір податків, обсяг емісії грошей і т.п.; 

3) державне втручання в процес ціноутворення - передбачає санкціонування 
урядовими органами завищення витрат виробництва: у собівартість включаються 
завищені норми амортизаційних відрахувань, а також відрахування в інші фонди; 
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4) лідерство в цінах - це явище має місце в тих сферах виробництва, де держава 
виступає крупним покупцем чи замовником (будівництво, виготовлення зброї і 
продукції для військово-промислового комплексу тощо); 

5) прямий державний вплив на ціни - це досягається шляхом надання державних 
субсидій, що знижують витрати індивідуальних виробників; встановлення податку на 
додану вартість і ціни на акцизні товари (предмети масового споживання, а також 
послуги); 

6) встановлення фіксованих пільгових цін і тарифів на товари та послуги, що 
виробляються у державному секторі економіки (наприклад, ціни на мінеральну 
сировину, що добувається на державних підприємствах, на електроенергію з 
державних електростанцій, залізничні, поштово-телеграфні тарифи тощо); 

7) урядовий контроль за цінами у формі їх фіксації чи встановлення межі їх 
підвищення; 

8) передача наднаціональним органам права встановлення і контролю за цінами 
на певні види товарів (наприклад, тимчасова фіксація цін на сільськогосподарську 
продукцію в ЄС, уніфікація транспортних тарифів, податків в інтеграційних 
об'єднаннях тощо). 

 
 

4. Конкуренція і монополія 
Важливим складовим компонентом механізму ринкової економіки є конкуренція. 
Конкуренція означає суперництво між відокремленими виробниками продукції, 

робіт, послуг, щодо задоволення інтересів, пов’язаних з продажем продукції, 
виконанням робіт, наданням послуг одним і тим самим споживачам. 

Основне завдання конкуренції – завоювати ринок у боротьбі за споживача, 
перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку. 

Конкуренція – як економічна категорія боротьба між товаровиробниками за 
найвигідніші умови виробництва і збуту товарів і послуг, за привласнення більших 
прибутків. Сутність конкуренції глибше розкривається у дії закону конкуренції – 
об’єктивний економічний закон розвинутого товарного виробництва, що виражає 
внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між відособленими товаровиробниками з 
одного боку, і споживачами їх продукції з іншого боку, внаслідок чого підприємці 
змушені знижувати витрати виробництва, покращувати якість товарів та послуг. 

Умови виникнення конкуренції 
1) наявність на ринку великої кількості виробників будь-якого продукту; 
2) свобода виробників щодо вибору господарської діяльності; 
3) відповідність між попитом та пропозицією; 
4) наявність ринку засобів виробництва. 
Негативні риси конкуренції полягають в тому, що дрібні виробники витісняються 

великим капіталом: одні розорюються, інші збагачуються, таким чином посилюється 
соціальне і майнове розшарування населення, зростає безробіття, посилюється 
інфляція. 

Позитивні риси конкуренції. Вона є рушійною силою ринкової економіки, 
стимулює економію матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, спонукає постійно 
оновлювати асортимент продукції, стежити за досягненнями НТП і швидко 
впроваджувати їх у виробництво. 
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Роль конкуренції у ринковій економіці виявляється через її функції 
Функція регулювання – для то, щоб перемогти у конкурентній боротьбі, 

підприємець повинен виготовляти товар, якому надає перевагу споживач. 
Функція мотивації – отримання винагороди у вигляді прибутку. 
Функція розподілу – конкуренція не тільки активізує стимули до вищої 

продуктивності, а й дозволяє розподіляти прибуток серед підприємств відповідно до їх 
ефективного внеску. 

Функція контролю – конкуренція обмежує і контролює економічну силу кожного 
підприємства. 

Види конкуренції 
Внутрішньогалузева конкуренція – це конкуренція між товаровиробниками, що 

діють водній галузі господарства. 
Міжгалузева конкуренція – це конкуренція між товаровиробниками, які діють у 

різних галузях народного господарства. 
Міжнародна конкуренція – це конкуренція виробників на світовому ринку, яка 

поєднує внутрішньогалузеву та міжгалузеву конкуренцію. Міжнародна конкуренція 
сприяє збалансованому розвиткові світового ринку, переливу капіталу не тільки між 
сферами виробництва, а й різними державами. 

Цінова конкуренція – це боротьба за скорочення витрат виробництва, завдяки 
використанню досягнень НТП, наукової організації праці, підвищенню продуктивності. 

Нецінова конкуренція – пов’язана зі стратегією боротьби, спрямованої не на зміну 
цін, а на створення зовнішніх умов, які поліпшують реалізацію продукції. 

Досконала конкуренція – передбачає, що ринок складається з великої кількості 
конкурентів (виробників, продавців). Ринкова ціна формується на ринку під впливом 
попиту та пропозиції. При цьому державі немає потреби контролювати ціни. 

Недосконала – конкуренція між крупними компаніями і дрібними та середніми 
фірмами за монополізацію ринків збуту, джерел сировини. ІІ найважливіші риси: 
встановлення монопольно високих цін і привласнення на цій основі монопольно 
високих прибутків. 

Монополістична та олігополістична 
Монополістична конкуренція – діє на ринку з відносно великою кількістю 

економічних суб’єктів, кожен з яких має певний вплив на ціни внаслідок специфічного 
товару, який він виготовляє. Така конкуренція виникає за умови збуту багатьма 
фірмами подібної, але не ідентичної продукції. 

Олігополія – це тип ринкової структури, коли декілька великих фірм 
монополізують виробництво та збут основної маси продукції і ведуть між собою 
нецінову конкуренцію. 

Методи конкурентної боротьби: 
1) Поліпшення якості продукції; 
2) Використання реклами. усі рекламні заходи розраховані на те, щоб привернути 

увагу покупців, інформувати про споживчі властивості товару, спонукати споживача 
на покупку, акцентувати увагу на торгівельних знаках; 

3) Умови продажу товару. Фірма зобов’язується здійснювати ремонт виробу, 
надавати запасні частини, проводити безплатні консультації щодо використання свого 
товару. 

Методи здійснення нечесної конкуренції: 
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1) Дезінформація споживачів – поширення виробником неправильних відомостей 
про споживчі властивості товару (клас, якість, сорт); 

2) Використання товарного знака, фірмового найменування без дозволу 
господарського суб’єкта, на ім’я якого вони зареєстровані; 

3) Поширення неправдивих повідомлень про товари своїх конкурентів; 
4) Переманювання провідних спеціалістів. 

Сутність, виникнення і форми монополізму 
Ринок має як позитивні, так і негативні риси. однією з негативних рис є те, що 

ринок породжує монополії і монополістичні тенденції в економічній системі.  
Монополія виростає з конкуренції. цей процес виглядає таким чином. Конкуренція 

зумовлює диференціацію товаровиробників (збагачення одних та розорення інших). У 
наслідок цього відбувається процес концентрації виробництва і капіталу. Концентрація 
спричиняє загострення конкуренції між крупними підприємствами. Загострення і 
вищій якісний рівень конкуренції породжує монополізацію  

Монополізація – економічний результат концентрації та централізації виробництва. 
Концентрація виробництва – це зосередження засобів виробництва, працівників і 

обсягів виробництва на великих підприємствах. 
Централізація капіталу – це збільшення розмірів капіталу в наслідок об’єднання або 

злиття раніше самостійних капіталів (акціонерні компанії). 
Монополія – окремі підприємства або об’єднання підприємств, які виготовляють 

переважну кількість певної продукції, внаслідок чого впливають на процес 
ціноутворення і привласнюють високі прибутки. 

Форми монополії 
Картель –об’єднання декількох підприємств однієї галузі виробництва, учасники 

якого зберігають власність на засоби виробництва і вироблений продукт, виробничу та 
комерційну самостійність, а домовляються про частку кожного в загальному обсязі 
виробництва, ціну, ринки збуту. 

Синдикат – це таке монополістичне об’єднання, в якому підприємства, що в нього 
входять, втрачають свою комерційну самостійність. 

Трест – вид монополії, де учасники втрачають не тільки комерційну, але й 
виробничу самостійність. 

Концерн – це об’єднання підприємств, які зберігають виробничу, комерційну, 
юридичну самостійність, але знаходяться під фінансовим контролем головної компанії. 

Конгломерат – це одна з форм монополії, в якій під єдиним фінансовим контролем 
зосереджені компанії, що діють у різних технологічно не пов’язаних між собою 
галузях. 

Олігополія – змова чи угода (гласна або негласна) декількох крупних фірм, що дає 
їм змогу швидко здобувати панівне становище на ринку і отримувати високі прибутки. 

Якщо монополія здійснюється лише як боку продавця, то таку ситуацію 
характеризують як монопсонію – наявність великої групи покупців певного товару чи 
послуги. 

 
 

5. Поняття і суть ринкової інфраструктури, її основні елементи 
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Термін „Інфраструктура” походить від латинського infra – нижче та structure – 
структура, що означає сукупність галузей та видів діяльності, які обслуговують 
виробничу і невиробничу сфери економіки. 

Інфраструктура – це основа, фундамент економічної системи та її підсистем, її 
внутрішня будова, що забезпечує цілісність. 

Інфраструктура ринку – комплекс інститутів, служб, підприємств, організацій, які 
забезпечують нормальний режим безперебійного функціонування ринку. 

Елементи ринкової інфраструктури: 
Організаційно-технічна інфраструктура включає: товарні біржі, аукціони, 

торгові доми, торгові палати, ярмарки, оптові ринки, холдінгові і брокерські компанії, 
транспортні комунікації. 

Фінансово-кредитна інфраструктура включає: банки, фондові і валютні біржі, 
страхові компанії, інвестиційні, пенсійні та інші фонди тощо. 

Науково-дослідницька інфраструктура включає: науково-дослідні установи, 
консалтингові компанії, інформаційні центри, рекламні агентства. 

Державно-регулятивна – біржі праці, ліцензування, оподаткування, митна 
система тощо. 

Функції інфраструктури ринку 
1) правове та економічне консультування  підприємств, захист їхніх інтересів у 

державних та інших структурах; 
2) страховий захист підприємницької діяльності; 
3) забезпечення фінансової підтримки і кредитування підприємств; 
4) підвищення ефективності роботи суб’єктів ринку; 
5) створення умов для ділових контактів підприємців; 
6) сприяння матеріально-технічному забезпеченню і реалізації товарів та послуг; 
7) регулювання руху робочої сили; 
8) здійснення маркетингового, інформаційного та рекламного обслуговування. 

Основними елементами ринкової інфраструктури є: банки і біржі. 
 
 

Тема 6. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці 
 
1. Підприємництво: сутність, умови розвитку та функції. 
2. Підприємство як первинна ланка економіки. 
3. Продукт підприємства і складові його вартості. 
4. Валовий дохід і прибуток. 
 
1. Підприємництво: сутність, умови розвитку та функції. 

Будь-яке підприємство, незалежно від його організаційної форми, здійснює певну 
господарську діяльність. Особливим видом господарської діяльності є підприємництво. 

У Законі України “Про підприємництво” останнє визначається як самостійна, 
ініціативна систематична діяльність господарюючих суб’єктів з виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг і зайняття торгівлею, яка здійснюється на 
власний ризик з метою одержання прибутку. Нерідко підприємництво називають 
бізнесом. Ці поняття близькі, хоч і не тотожні. 
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Бізнес (від англ. business – комерційна діяльність, діло, заняття) являє собою будь-
яку господарську діяльність, що має метою отримання прибутку або дає іншу вигоду. 

Підприємництво – це такий вид бізнесу, який пов’язаний з виробництвом товарів, 
наданням послуг, створенням підприємств, вкладенням у них власних коштів і взяттям 
на себе особистого ризику. Сучасна економічна наука визначає підприємництво як 
особливий вид діяльності, в основу якого покладені такі ознаки: свобода вибору 
термінів і методів діяльності, самостійність у прийнятті рішень; постійна наявність 
фактора ризику; орієнтація на досягнення комерційного успіху; відповідальність, 
активний пошук, інноваційний характер діяльності. 

Підприємництво – не лише особливий вид діяльності, а й певний стиль і тип 
господарської поведінки, для якої характерні організаційно-господарське новаторство, 
пошук нових, ефективніших способів використання ресурсів, гнучкість, постійна 
оновлюваність. Об’єктами підприємницької діяльності можуть бути виробництво 
певних матеріальних благ, надання послуг виробничого і невиробничого характеру, 
реалізація виробленої продукції, фінансово-кредитні, біржові, страхові операції та 
операції з нерухомим майном, інші, не заборонені законом види діяльності. 

Основними суб’єктами підприємницької діяльності в Україні можуть бути: 
громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у 
правоздатності або дієздатності, юридичні особи всіх форм власності, встановлених 
Законом України “Про власність”; об’єднання юридичних осіб, що займаються в 
Україні діяльністю на умовах угоди про розподіл продукції. Законодавство України 
забороняє займатися підприємницькою діяльністю таким категоріям громадян: 
військовослужбовцям, службовим особам органів прокуратури, суду, державної 
безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів 
державної влади й управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю 
підприємств; громадянам, що мають судимість за економічні злочини тощо. 

У Конституції України записано, що „кожен має право на підприємницьку 
діяльність, яка не заборонена законом” (стаття 42). Разом із тим законодавчими актами 
передбачено обмеження у здійсненні підприємницької діяльності, зокрема встановлено 
перелік видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується. Це виготовлення і 
реалізація зброї, наркотичних засобів, грошових знаків. Подібними видами діяльності 
можуть займатися лише державні підприємства. 

Окремі види потребують спеціального дозволу (ліцензії). Ліцензуванню 
підприємницької діяльності в Україні підлягають: пошук (розвідка) корисних копалин; 
ремонт вогнепальної зброї; виготовлення та реалізація медикаментів і хімічних 
речовин; виробництво пива, вина, лікеро-горілчаних виробів, сигарет; медична, 
ветеринарна й юридична практика тощо. 

Крім того, підприємництво – це комплекс особливих функцій, які направлені на 
забезпечення розвитку та вдосконалення господарського механізму, постійне 
оновлення економіки. 

Основні функції підприємницької діяльності: 
ресурсна (формування й ефективне використання трудових, матеріальних та 

інформаційних ресурсів); 
 організаційна (організація виробництва, збуту, реклами, маркетингу та інших 

господарських справ); 
творча (новаторські ідеї, вміння ризикувати, використання ініціативи). 
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Законом України “Про підприємництво” сформульовані такі принципи 
підприємництва: вільний вибір видів діяльності; залучення на добровільних засадах до 
здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян; 
самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів 
продукції, встановлення цін згідно із законодавством; вільне наймання працівників; 
залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та 
інших видів ресурсів, використання яких не заборонено законодавством; вільне 
розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених 
законодавством; самостійне здійснення підприємцем – юридичною особою 
зовнішньоекономічної діяльності; використання належної йому валютної виручки на 
власний розсуд. 

Для розгортання підприємницької діяльності потрібні певні умови. Серед них слід 
виділити: стабільність державної економічної і соціальної політики; економічно 
обґрунтований податковий режим, що забезпечує ефективне функціонування діючих 
підприємств і відкриття нових; ефективна система захисту власності, в тому числі 
інтелектуальної; наявність розвиненої інфраструктури підприємництва (інноваційних та 
консультативних центрів для підготовки підприємців), позитивна громадська думка 
щодо підприємницької діяльності тощо. 

Багаторічний досвід господарювання у країнах з розвиненою ринковою 
економікою свідчить, що існують дві основні моделі підприємництва: класична та 
інноваційна. 

Перша, класична модель, орієнтується на максимальне використання ресурсів, які 
знаходяться у розпорядженні фірми. 

Схема дії підприємця достатньо проста:  
а) оцінка наявних ресурсів; 
б) вивчення можливостей досягнення мети. 
Друга, інноваційна модель, зорієнтована не тільки на наявні ресурси, а й на 

можливість залучення і використання зовнішніх ресурсів. Залучаючи власні і зовнішні 
ресурси, підприємець надає перевагу найвигіднішим варіантам розвитку свого бізнесу. 

Схема дій за цією моделлю така: 
а) формування головної мети, вивчення зовнішнього середовища з метою пошуку 

альтернативних можливостей; 
б) порівняльна оцінка власних ресурсів і знайдених можливостей, аналіз 

можливостей конкурентів; 
в) реалізація завдань згідно з вибраною концепцією. 
На практиці можливе поєднання цих двох моделей. 
Підприємництво – це надзвичайно різноманітний вид господарської діяльності, 

поширений у всіх сферах економіки. Залежно від змісту діяльності розрізняють такі 
види підприємництва: виробниче, комерційне, посередницьке, фінансове, страхове. 

Виробниче підприємництво є найважливішим, визначальним видом 
підприємницької діяльності, спрямованим на виробництво товарів, послуг, інформації, 
духовних цінностей. Ця діяльність здійснюється підприємствами, що виготовляють 
різноманітну продукцію, виконують будівельні, ремонтні роботи, надають послуги. 
Функція виробництва в цьому підприємництві – головна. Діяльність вважається 
доцільною, якщо річний прибуток становить 15–20% від витрат. 
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Комерційне підприємництво своїм змістом має здійснення операцій і угод з 
купівлі-продажу або перепродажу товарів і послуг. Представниками комерційного 
підприємництва є різні торговельні організації, що продають предмети споживання та 
засоби виробництва. Цей вид діяльності буде доцільним, якщо чистий прибуток 
становить 20–30% грошової виручки. 

Посередницьке підприємництво знаходить свій прояв у діяльності, яка з’єднує 
зацікавлені у взаємній угоді сторони. За надання послуг підприємець отримує дохід. 
Посередницькі фірми можуть надавати інформаційні, консультаційні, маркетингові 
послуги. В Україні створюється система посередництва, яка ґрунтується на попередніх 
замовленнях. 

Фінансове підприємництво – це, по суті, різновид комерційного. Об’єктом 
купівлі-продажу тут є гроші, валюта, цінні папери. В Україні цей вид підприємницької 
діяльності перебуває на початковій стадії становлення. Учасниками фінансового 
підприємництва є комерційні банки, фондові біржі, окремі фірми. Підприємницька 
діяльність вважається доцільною, якщо фінансові угоди забезпечуватимуть прибуток 
на рівні не нижче 5–15%. 

Страхове підприємництво – це особлива форма фінансового підприємництва. 
Його специфіка полягає у тому, що підприємець отримує страховий внесок, який 
повертається тільки при настанні застрахованого випадку. В умовах ринку страхове 
підприємництво захищає бізнес і населення, а також забезпечує прибуток. В сучасній 
економіці України страхову діяльність здійснюють державні організації, акціонерні 
товариства, кооперативи. На початок 2002 року було видано ліцензій на здійснення 
підприємницької діяльності 268 страховим організаціям. 

Як бачимо, всі види підприємництва спрямовані на отримання доходу. Разом з тим 
підприємницька діяльність пов’язана з різними формами власності: приватною, 
колективною, державною. Можливі різні її варіанти і комбінації. Можна використати 
чужий, позичений капітал, який треба повернути з певною часткою прибутку. Тому 
при його використанні ступінь економічного ризику підприємця зростає. 

У світовій теорії та практиці виділяють три основні форми організації 
підприємницької діяльності: одноосібне володіння (приватне, сімейне), товариство 
(партнерство) та корпорація. 

Одноосібне володіння – це таке підприємство, власником якого є одна особа або 
сім’я, яка отримує весь дохід і несе відповідальність за ризик від бізнесу. Це 
найпростіша і досить поширена в країнах з ринковою економікою форма бізнесу. Так, 
із 20 млн діючих у США підприємницьких організацій (без сільського господарства) 
близько 80% є одноосібними (це 10–14% фінансового обороту всього бізнесу). Ця форма 
підприємництва особливо поширена у роздрібній торгівлі, консультативному бізнесі, сфері 
громадського харчування. Перевагами такої форми підприємництва є: простота в 
організації, повна самостійність, свобода і оперативність, низькі організаційні витрати, 
гнучкість. До недоліків даного виду фірм слід віднести, насамперед, обмежені можливості 
до розширення капіталу, виробничих фондів. Розширення виробництва здійснюється в 
основному за рахунок капіталізації прибутку. Власник фірми несе повну відповідальність за 
фінансовий стан підприємства: все його майно згідно з рішенням суду може бути 
направлене на задоволення вимог кредиторів і погашення боргів. Він сам повинен володіти 
новими технологіями, фінансами, мати здібності до підприємництва, які не передаються по 
спадковості. Спостереження показують, що такі форми підприємництва, як правило, 
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існують не більше 2–3 поколінь. Більшість держав світу заохочують і підтримують цю 
форму підприємництва, надаючи пряму фінансову допомогу з бюджету, податкові пільги, 
гарантії тощо.  

Другою  формою організації підприємницької діяльності є товариство, або 
партнерство. Вона передбачає об’єднання двох або більше господарюючих суб’єктів. 
Перевагою товариств є розширення виробництва порівняно з одноосібним володінням, 
збільшення можливості отримання кредиту в банках, виникає необхідність залучення 
до управління фірмою професійних менеджерів. Як і при одноосібному володінні, 
прибуток обкладається податками як особистий дохід кожного з партнерів. Існують 
такі види партнерства: з повною (генеральною), обмеженою, додатковою 
відповідальністю та командитне. 

Товариство з повною відповідальністю – це спілка, учасники якої відповідають 
усім своїм майном або виступають як солідарні боржники щодо зобов’язань 
товариства. 

Товариством з обмеженою відповідальністю є товариство, що має статутний 
фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. При 
цьому учасники товариства несуть відповідальність тільки в межах їх вкладів. 

Товариство з додатковою відповідальністю – це різновид товариства з повною 
відповідальністю, в якому учасники несуть солідарну відповідальність за своїми 
зобов’язаннями не тільки своїми вкладами у статутний фонд, а й, у разі недостатності 
цих сум, належним їм майном. Проте ця відповідальність буде кратною розміру 
їхнього початкового внеску в статутний фонд. 

Командитне товариство – включає поряд з одним або більшістю учасників, які 
несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, також одного 
чи кількох учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства. 

Третьою організаційною формою підприємництва є корпорація (акціонерне 
товариство). Це провідна форма сучасного підприємництва. Перевагами корпоративної 
форми бізнесу є величезні можливості залучення капіталу і стабільність існування – 
власники можуть постійно змінюватися, а фірма продовжує існувати. 

Акціонерне товариство формується шляхом злиття капіталів його засновників, а 
також випуску цінних паперів та їх продажу. Перші акціонерні компанії виникли ще в 
ХVII столітті. Із початку ХІХ століття ця форма підприємництва почала розвиватися 
швидкими темпами. Більшість фірм у розвинених країнах світу існують у формі 
акціонерних товариств. В Україні перша акціонерна компанія виникла у 1988 році. 
Акціонерне товариство – це товариство, яке має статутний фонд, поділений на 
визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, несе відповідальність за 
зобов’язаннями тільки майном товариства. Слід підкреслити, що акціонери мають 
обмежену відповідальність у розмірі свого вкладу в акціонерний капітал корпорації. 
Формально кожен власник акції є співвласником товариства і має право приймати 
рішення. Проте для реального впливу на роботу компанії необхідно придбати певну 
кількість її акцій. Управляти акціонерним товариством можна, володіючи контрольним 
пакетом акцій. Їх власниками є, як правило, комерційні банки, страхові компанії тощо. В 
сучасних умовах при значній кількості випущених акцій розмір  контрольного пакета 
може становити не більш як 5%. 

До акціонерних товариств належать: 
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1) відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть поширюватися шляхом 
підписки та купівлі-продажу на біржах; 

2) закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками 
і не можуть поширюватися через підписку або купуватися чи продаватися на біржі. 
Закрите акціонерне товариство може бути реорганізоване у відкрите реєстрацією його 
акцій у порядку, передбаченому законодавством України про цінні папери та фондову 
біржу, і внесенням змін до статуту товариства. 

В Україні в кінці 2000 року завершилась сертифікатна приватизація. Тисячі 
колишніх державних підприємств змінили форму власності на акціонерну, приватну 
або змішану. Обсяг приватизованого майна становив 3010,4 млн гривень. У 
недержавному секторі зайнята більш як третина всіх працюючих в економіці. У 
результаті сертифікатної приватизації було створено первинний ринок цінних паперів 
разом з інфраструктурою і вторинний ринок акцій. 

Основною перевагою корпорації є можливість мобілізації додаткових капіталів 
шляхом випуску цінних паперів. Корпорація у своїй діяльності спирається на наукові 
методи управління і професійних менеджерів. Можливість використання ринків капіталу і 
грошей дає можливість фірмі гнучко перебудувати свою виробничу програму з одного 
виду діяльності на інший. Як недолік корпорації варто відмітити той факт, що вона 
виплачує більш високі податки на одиницю прибутку. З одного боку, оподатковується 
прибуток корпорації, а з іншого – дивіденди акціонерів. Крім того, даний вид фірми 
більшою мірою перебуває під впливом державного регулювання. 

Як бачимо, кожна з форм організації підприємницької діяльності має як свої 
переваги, так і недоліки. 

У ринковій економіці будь-якої країни підприємництво є основою процвітання і 
зростання добробуту людей і держави. Тому для України, яка стала на шлях розбудови 
ринкової економіки, становлення і розвиток підприємництва – одна з найважливіших 
проблем. 

Підприємництво не нове явище для України. У ХVІІІ столітті великі ярмарки, що 
тривали тижнями і впливали на ціни навіть європейського ринку, відбувалися в Ніжині, 
Ромнах, Києві, Полтаві. Прізвища українських підприємців Терещенків, Симиренків та 
інших були відомі не тільки в Україні, а й за її межами. 

Починаючи з перших років незалежності, в Україні підприємницька діяльність значно 
поширюється. Відродження підприємництва – це унікальне економічне, соціальне й 
політичне явище. Унікальність його полягає в тому, що підприємницька діяльність виникла 
і розвивалась не еволюційним шляхом, а в результаті трансформації і докорінної 
перебудови централізованої планової системи. Саме тому вона пов’язана з труднощами і 
перешкодами. Серед них слід відзначити недосконалість податкової системи, фінансово-
кредитних відносин, високий рівень монополізації економіки тощо. Крім того, 
продовжується внутрішній переділ власності, що створює умови для зловживань і 
шахрайства. Значний сектор економіки все ще становлять державні підприємства, для яких 
характерні висока капіталомісткість і нерентабельність, що не дає можливості їм долати 
труднощі ринкової діяльності. Певна частина підприємницької активності не націлена на 
довгострокову перспективу, а служить тимчасовим засобом первісного нагромадження 
капіталу. 

В Україні підстави для розвитку підприємницької діяльності закріплені в 
Конституції України, яка гарантує право на приватну власність (стаття 41) та право на 
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зайняття підприємництвом (стаття 42) і регулюються Законом “Про підприємництво”, 
який визначає, що обов’язковою умовою та ознакою підприємництва є свобода 
економічної діяльності людини, її самостійність у виборі господарської діяльності та 
джерел її організації, прийняття управлінських рішень. 

Зацікавленість держави у розвитку підприємництва полягає в удосконаленні 
структури ринку – стимулюється конкуренція, задовольняються потреби населення, 
створюються додаткові робочі місця. Зараз в Україні у малому бізнесі залучено більш 
як 50% усіх працюючих, що накладає на державу певні зобов’язання щодо надання 
гарантій, послаблення податкового тиску, регулювання цієї сфери економіки. 

Таким чином, розвиток підприємницької діяльності в Україні – складний і 
суперечливий процес, який має свої особливості. Поки він іде шляхом випробувань і 
помилок. Іноді намагаються запозичити зарубіжний досвід. Такі спроби успішні тоді, коли 
враховується специфіка країни. 

 
 
2. Підприємство як первинна ланка економіки. 

Головним  суб’єктом  ринкової економіки є підприємство (фірма). В сучасній 
економічній літературі  термін  “підприємство” вживають поряд з іншими близькими за 
змістом поняттями, такими як “фірма”, “компанія”.  

Фірма – основна організаційно-економічна ланка ринкової економіки. Вона 
визначає ділову активність національного господарства, є опорою підприємництва, 
рушійною силою бізнесу, генератором ідей, місцем освоєння і впровадження досягнень 
НТП. 

Первісно слово “фірма” (від італ. “firma” – підпис) означало “торгове ім’я 
комерсанта”. Термін “фірма” вживають з метою виділення суб’єкта прав власності 
щодо певного підприємства. У США, наприклад, вважають, що фірма – це правова 
одиниця, яка володіє і веде господарську діяльність на одному чи кількох 
підприємствах. У ФРН, фірма – це ім’я юридично самостійного підприємця, під яким 
він проводить свою діяльність і яким підписує договори. 

Отже, фірма – це підприємство, організація, установа, яка здійснює господарську 
діяльність з метою отримання прибутку. 

Компанія – це спілка, асоціація підприємств, що   функціонує на принципах 
партнерства, корпорації чи інших форм організації бізнесу. Це лише загальні назви, які 
використовуються стосовно будь-якого підприємства. 

Сучасна фірма – це організаційна структура бізнесу, підприємницька одиниця у 
всіх сферах економіки, яка володіє економічною і юридичною самостійністю. Це 
складний багатогалузевий комплекс промислових, торгових і фінансових підприємств 
національного і міжнародного рівня. 

Нині у світі офіційно здійснює свою діяльність близько 50 млн фірм, які 
представлені різними підприємницькими структурами. Слід підкреслити, що 90% усіх 
фірм відноситься до малого і середнього бізнесу. Близько 20 млн фірм функціонують у 
США, майже 16 млн – у країнах Європейського Союзу (ЄС), понад 7 млн – в Японії. 
Поряд з цим 5 млн фірм припадає на ті європейські країни, які не є членами ЄС. 

Поняття “фірма” або “компанія” свідчить про те, що підприємства або організації 
мають права юридичної або фізичної особи. Вони не відображають організаційно-
правового статусу суб’єкта підприємницької діяльності. 
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У сучасних умовах правові засади економічної діяльності фірми визначаються 
Законом України “Про підприємства в Україні”. 

Підприємство розглядається як самостійний господарюючий статутний суб’єкт, 
який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і 
комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку (доходу). 

Підприємство є основною організаційною ланкою народного господарства, тому 
що тут відбувається процес виробництва матеріальних благ і послуг, поєднується 
робоча сила і засоби виробництва, формуються і проявляються виробничі відносини, 
переплітаються загальнодержавні, групові й приватні інтереси. Тому, з економічного 
боку, підприємство – не лише комплекс знарядь і засобів виробництва, але і 
господарюючий суб’єкт, який здійснює виробничу, науково-дослідну та іншу 
діяльність, результати якої втілюються в матеріальних цінностях, товарах, послугах. 

Особливістю підприємства, яка відрізняє його від інших ланок суспільного поділу 
праці (галузі, цеху, бригади) є економічна відособленість. Вона проявляється у 
завершенні процесу відтворення, який базується на відособленості ресурсів і на повній 
самостійності, на заміщенні витрат за рахунок власних доходів. 

Економічна відособленість тісно пов’язана з економічною самостійністю. 
Економічна самостійність – це категорія організаційно-економічних відносин і 
проявляється вона у здатності суб’єкта господарювання впливати на організацію своєї 
діяльності. В економічній самостійності проявляється залежність суб’єкта 
господарювання від розподілу функцій управління між різними структурними 
ланками. Визначенням такої самостійності є те, що підприємство виступає як 
юридична особа, яка має свій статут, баланс доходів і витрат, розрахунковий та інші 
рахунки в установах банку, печатку із своєю назвою (а промислове підприємство – 
також товарний знак), право вступати в договірні відносини з іншими юридичними і 
фізичними особами. 

Підприємство виступає як самостійний товаровиробник. Проте в умовах 
командно-адміністративної системи, планового ціноутворення, відсутності 
розвинутого ринку це положення носило декларативний характер. Роль підприємств 
зводилась до простого виконання команд, які  надходили з центру і регламентували всі 
напрями діяльності. Підприємства не були поставлені в такі умови, які спонукали б їх 
до ефективного використання ресурсів. Виникла об’єктивна необхідність здійснення 
перебудови господарського механізму і створення підприємств на основі потреб ринку. 

У сучасних умовах формування ринкової економіки підприємство виступає 
основним суб’єктом підприємництва. Отже, підприємство – це організаційно 
відокремлена і економічно самостійна ланка виробничо-господарської сфери 
народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні 
робіт і наданні послуг. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб 
ринку в його продукції з метою одержання прибутку. 

Відповідно до цього підприємство виконує такі функції: 
1. Господарські або виробничо-технологічні, які зводяться до найефективнішого 

використання трудових, матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інформаційних 
ресурсів. 

2. Економічні, які полягають у здійсненні управління процесами виробництва та 
збуту товарів, укладання контрактів, розподілу доходів, вивчення ринку та ін. 
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3. Соціальні, що передбачають поліпшення умов праці та відпочинку 
співробітників, надання допомоги і пільг працівникам, благодійну діяльність. 

4. Зовнішньоекономічні, які передбачають участь у міжнародному обміні товарів, 
спільне з іноземними партнерами виробництво, будівництво, науково-технічне 
співробітництво тощо.  

У ринковій економіці підприємство повинно ретельно відноситись до свого 
фінансового та майнового стану, до споживачів своєї продукції і постачальників 
сировини, напівфабрикатів, враховувати ринковий попит, ціни. За інших умов воно 
опиниться у кризовому стані чи навіть збанкрутує. Налагодити ефективне 
функціонування підприємства у ринковій економіці можна лише за наявності чіткої 
форми організації господарювання. Це передбачає вивчення свого конкретного ринку, 
споживача, конкретних цін на свою продукцію чи послуги. Це можливо за умови 
здійснення маркетингу підприємства. Необхідна чітка взаємодія з постачальниками, 
ринками усіх факторів виробництва тощо. Це досягається виробничим менеджментом 
підприємства. 

Отже, за умов ринкової економіки підприємство діє не як мікрочастка єдиного 
народногосподарського комплексу країни, а як первинна ланка економіки країни. 

Для класифікації підприємств (фірм) беруть різні ознаки. Так, якісними 
параметрами можуть бути форма власності, на якій базується підприємство (приватна, 
колективна, комунальна, державна (в т.ч. казенна); мета і характер діяльності 
(комерційна, некомерційна); правовий статус і форма господарювання (одноосібні, 
кооперативні, орендні, господарські товариства); обсяг і асортимент продукції, що 
випускається (масові, серійні, універсальні, спеціалізовані); спосіб входження в різні 
міжфірмові союзи (асоціації, консорціуми, об’єднання); способи і методи ведення 
конкуренції (лідери, претенденти, новачки); галузево-функціональний вид діяльності 
(промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, торгівельні, лізингові, 
банківські, страхові тощо); технологічна (територіальна) цілісність і ступінь 
підпорядкування (головні, дочірні, асоційовані, філії) і т.д. 

Основним кількісним параметром класифікації є чисельність робітників і річний 
оборот капіталу. Згідно з цим критерієм підприємства (фірми) діляться на малі (до 200 
осіб), середні (не більше 500) і великі (понад 500  осіб). В Україні відповідно до обсягів 
господарського обороту і кількості працівників (незалежно від форми власності) до 
малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства з чисельністю: в 
промисловості та будівництві – до 200 осіб працюючих; в інших галузях виробничої 
сфери – до 500 осіб; в галузі науки та наукового обслуговування – до 100 осіб; у 
невиробничій сфері – до 25 осіб; у роздрібній торгівлі – до 15 осіб. 

За даними економічних досліджень, частка сектору малого бізнесу в країнах з 
розвиненою ринковою економікою в загальній кількості господарюючих суб’єктів у 
кінці 90-х років становила 80-90%, в Україні – 25%. 

Станом на 1 січня 2000 року в нашій державі кількість працівників, зайнятих на 
малих підприємствах становила 1678 тис. чоловік, тобто 9% зайнятого населення. Частка 
малих підприємств у ВВП України у 5 разів менша, ніж у розвинених країнах і 
становить близько 11%. Разом з тим кількість малих підприємств у країні значно зросла: 
з 19,5 тис. одиниць у 1991 році до 197,1 тис. одиниць у 2000 і до 233,6 тис. одиниць у 
2001 році (в тому числі: оптова і роздрібна торгівля – 108,1 тис. одиниць, промисловість 
– 30,3 тис. одиниць). Проте частка продукції малих підприємств у промисловому 
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виробництві знизилась від 5,1% (1999 рік) до 3,3% (2001 рік). Це свідчить про 
відсутність дієвої системи фінансування, кредитування та страхування малого бізнесу. 

Вивчення досвіду малого підприємництва в розвинених країнах показує, що 
сприяти його розвитку можна лише поєднанням, узгодженням, комбінуванням різних 
форм, методів, засобів регулювання і підтримки, головними серед яких є:  

фінансово-кредитна підтримка, яка передбачає формування системи пільгового 
оподаткування; 

надання права прискореної амортизації і вилучення амортизаційних відрахувань з 
об’єктів оподаткування; 

інформаційно-консультативна підтримка, що забезпечує інформаційне 
обслуговування, надання консультативної допомоги з усіх питань становлення і    
функціонування малих бізнесових структур; 

організаційно-управлінська підтримка – технологічне навчання, допомога в 
інноваційній сфері, технічна допомога. 

Наведені методи регулювання малого бізнесу затверджені в Указі Президента 
України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 12 травня 1998 р. Згідно 
з цим указом підтримка малого підприємництва є одним з найважливіших завдань 
державної політики. Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку малого 
підприємництва визначений у видатковій частині Державного бюджету України та 
Державній програмі приватизації. Розпорядником цих коштів є Державний комітет 
України з питань розвитку підприємництва. 

Найбільш типовими формами малого бізнесу стали системи франчайзингу (від 
franchise – пільговий) і венчурного (від venture – ризикувати) підприємництва. 

Франчайзинг – це система дрібних фірм, які укладають контракти на право 
користуватися фабричною маркою фірми і дозвіл на діяльність на певній території і в 
певній сфері. Вони мають деякі пільги, а саме: знижки на ціни, допомогу в придбанні 
обладнання, кредитів та ін. Дрібні фірми реалізують продукцію великих компаній і 
мають ряд торгових переваг. 

Венчурна фірма – це така організація, яка займається розробкою наукових 
досліджень для їх подальшого розвитку і завершення. До найважливіших видів   
венчурних фірм у сфері науково-технічної діяльності належать: впроваджувальні, які 
спеціалізуються на практичному освоєнні науково-технічних розробок; дослідні, 
діяльність яких поширюється на стадію дослідження і розробок; обслуговуючі, які 
здійснюють технічне обслуговування. Ризиковані підприємства не повертають вкладені 
в них кошти і не виплачують відсотки на них. Зате інвестор має права на всі 
запатентовані і незапатентовані інновації, “ноу-хау”. 

Економіка України є настільки ризикованою, що сподіватися на серйозний 
розвиток венчурного бізнесу не доводиться. Проте венчурний капітал в Україні може 
стати значним джерелом інвестиційних ресурсів. Для цього потрібно створити 
державні фонди, які б надавали позики фірмам. Державні фонди можна 
використовувати для організації промислових парків чи ділових інкубаторів, 
фінансування наукових досліджень у галузі технологій, придатних для комерційного 
застосування підприємцями. 

Середній бізнес відіграє менш помітну роль. Він нетривкий, оскільки  вимушений 
конкурувати як з великими, так і з дрібними підприємствами. Він переростає або у 
великий бізнес, або перестає існувати взагалі. Великий бізнес (великі фірми), як 
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правило, займає монопольне положення на ринку. Це дає йому можливість виробляти 
дешеву і масову продукцію, щоб задовольнити потреби споживачів. 

Відповідно до чинного законодавства на території України можуть діяти такі види 
підприємств: 

індивідуальне підприємство, засноване на приватній власності фізичної особи і 
виключно її праці; 

 сімейне підприємство, засноване на власності і праці громадян України – членів 
однієї сім’ї; 

приватне підприємство, засноване на приватній власності окремого громадянина, з 
правом наймання робочої сили; 

колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу 
підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної 
організації; 

державне комунальне (муніципальне) підприємство, засноване на власності 
адміністративно-територіальних одиниць; 

державне підприємство, засноване на державній власності; 
спільне підприємство, засноване на базі об’єднання майна різних власників з 

різних країн (змішана форма власності); 
орендне підприємство – підприємство різних форм власності, яка на певних 

умовах і на певний час передається в користування трудовому колективу. 
Згідно з ухваленими законами України – підприємницькі структури можуть 

створювати різні за цілями і принципами добровільні об’єднання. В Україні найбільш 
поширеними і ефективно діючими можна вважати асоціації (союзи, спілки), 
корпорації, консорціуми, концерни, холдинги, промислово-фінансові групи та інші 
об’єднання за галузевими, територіальними та іншими ознаками. 

Асоціація – найпростіша форма договірного об’єднання підприємств та інших 
підприємницьких структур з метою постійної координації господарської діяльності. 
Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її 
учасників. Звичайно, за кількістю членів асоціації менші від союзів (спілок). Останні 
можуть створюватись на державному рівні і охоплювати сотні або тисячі членів. 
Наприклад, в Україні успішно функціонує Український союз промисловців і 
підприємців, який об’єднує понад 17 тис. членів. Основна його мета – сприяти захисту 
інтересів товаровиробників. 

Корпорації –договірні об’єднання, створені на основі поєднання виробничих, 
наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централі-
зованого регулювання діяльності кожного з учасників. 

Консорціуми – тимчасові статутні об’єднання промислового і банківського 
капіталу для досягнення спільної мети. Членами консорціуму можуть бути не лише 
окремі державні і приватні фірми, а й держави (наприклад, існує Міжнародний 
консорціум супутникового зв’язку). 

Концерни – статутні об’єднання підприємств промисловості, наукових 
організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі фінансової залежності від 
одного або групи підприємств. У сучасних умовах значно збільшується кількість 
міжнародних концернів. 

Холдинг – специфічна організаційна форма об’єднання інвестиційних ресурсів, 
державне утворення, що безпосередньо не займається виробничо-господарською 
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діяльністю, а спрямовує свої фінансові кошти для придбання контрольного пакета 
акцій інших підприємств (АТ), які є учасниками концерну або іншого добровільного 
об’єднання. Об’єднані у холдинг суб’єкти підприємництва зберігають самостійність, 
проте вирішення ключових питань їхньої діяльності належить холдинговій компанії. 

Не допускається створення холдингових компаній у деяких галузях національної 
економіки, а саме: торгівлі товарами народного споживання та продукцією виробничо-
технічного призначення; виробництві та переробці сільськогосподарської продукції; 
громадському харчуванні, побутовому обслуговуванні, автомобільному транспорті 
(крім підприємств, що виконують переважно міжнародні перевезення). 

Промислово-фінансова група (ПФГ) – це об’єднання, до якого можуть входити 
промислові підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи і 
організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку. ПФГ 
створюється за рішенням уряду України з метою реалізації державних програм 
розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки 
України. 

У нашій країні успішно функціонує Українська фінансова група, що об’єднує 
десятки підприємств (організацій) і фактично є міжгалузевим промислово-торго-
вельним банківським комплексом. Об’єднання дають можливість раціональніше 
використовувати матеріальні, фінансові, трудові та інші ресурси за рахунок кооперації, 
поділу праці й організації спільної діяльності. 

 
 
3. Продукт підприємства і складові його вартості. 
Підприємство виступає у ролі товаровиробника, оскільки вироблений ним 

продукт, перед тим я к бути використаним для задоволення Суспільних потреб, 
проходить стадію обміну, купівлі-продажу. Тобто реалізації споживної вартості товару 
передує реалізація його вартості. 

 
Вироблена підприємством продукція виступає у двох формах: у натурально-

речовій та у вартісній (грошовій). За натурально-речовою формою вона включає в себе 
різноманітні засоби виробництва і предмети споживання. За вартісною формою 
вироблену на підприємстві продукцію поділяють на вартість спожитих засобів 
виробництва (С - cost), необхідний продукт або заробітна плата (V - variable) і 
додатковий продукт (m - massa) або прибуток. Тобто вартість виробленої продукції (W 
- worth) = C+V+m = ФЗ+НП+ДП. 

 
Цю структуру вартості можна розглядати з двох точок зору. З точки зору 

створення вартості, можна говорити, що вартість виробленої продукції включає в себе 
стару вартість (C) і новостворену вартість (V+m), тобто валову додану вартість, яка 
включає в себе відтворену вартість необхідного продукту (заробітну плату) і вартість 
додаткового продукту (додану вартість). За таких умов вартість виробленого продукту 
можна виразити такою формулою: 

W = C + (V + m) 
Структуру вартості виробленого продукту можна розглядати і з точки зору 

зростання старої вартості, зростання капіталу. За таких умов прийнято говорити про 
авансований капітал, тобто витрати виробництва (собівартість продукції) і чисту 
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додану вартість, тобто додатковий продукт. В цьому випадку вартість виробленого 
продукту можна виразити формулою: 

W = (C + V) + m 
Таким чином, повна вартість товару включає в себе вартість спожитих засобів 

виробництва (вартість амортизаційних відрахувань із засобів праці та вартість 
сировини, матеріалів, палива), вартість необхідного продукту (заробітну плату) і 
вартість додаткового продукту (додану вартість). 

Валова додана вартість - це вартість необхідного і додаткового продукту. Це 
фактично валовий (національний) доход, що створений на підприємстві. 

Чиста додана вартість - це вартість додаткового продукту (доданої вартості). 
Чисту додану вартість ще називають чистим доходом підприємства. 

В умовах панування суспільної власності підприємство зацікавлене у зростанні 
обсягів валової доданої вартості і чистої доданої вартості. Заінтересованість у 
зростанні валової доданої вартості обумовлене тим, що валова додана вартість є 
джерелом доходів працівників виробничої і невиробничої сфери та джерелом 
задоволення загальносуспільних потреб. 

В умовах капіталізму підприємець зацікавлений тільки у зростанні обсягу чистої 
доданої вартості (доданої вартості), яка набирає форми прибутку. 

Отже, вироблена на підприємстві продукція являє собою валову продукцію 
підприємства, вона реалізується на ринку і зовні вартість виступає у вигляді валової 
виручки. З цієї виручки частину, яка дорівнює вартості спожитих факторів 
виробництва, слід знову повернути у виробництво для того, щоб мати можливість 
знову випускати продукцію. Ця частина вартості дорівнює вартості спожитого капіталу 
і подана витратами, які складаються з витрат на засоби виробництва і заробітну плату. 
Ці витрати в процесі функціонування підприємства відокремлюються і виступають як 
собівартість. 

Собівартість являє собою грошову форму всіх поточних витрат, які несе 
підприємство у зв'язку з виготовленням та реалізацією продукції. Вона формується 
поступово, на певних послідовних стадіях виробничого процесу, тому виділяють кілька 
видів собівартості. 

Перш за все, виділяють виробничу собівартість, яка включає всі витрати 
підприємства на виготовлення продукції. Вони включають витрати, пов'язані з 
безпосереднім випуском продукції і представлені витратами на засоби виробництва та 
на заробітну плату. Ці витрати за їх економічним змістом часто називають основними 
або прямими. Окрім цього, підприємство несе витрати, пов'язані з організацією 
управління, технічною підготовкою виробництва, витрати на охорону праці, утримання 
офісів тощо. Ці витрати називають непрямими або накладними. 

Інший вид собівартості виділяють у зв'язку з тим, що окрім витрат, необхідних 
для випуску продукції, є ще витрати, пов'язані з її реалізацією. Якщо останні додати до 
виробничої собівартості, то отримаємо комерційну або повну собівартість. 

Собівартість продукції є однією з найважливіших категорій, бо вона є складовою 
вартості, і чим меншою буде собівартість, тим відносно більшим буде додатковий 
продукт. Це обумовлює необхідність постійного обліку й аналізу собівартості. Для 
цього визначають структуру собівартості і розглядають її під різним кутом зору. 

Структура собівартості буде різною на підприємствах різних галузей, бо вони 
відрізняються між собою за технологією виробництва, ступенем його складності тощо. 
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Це чітко відображається в собівартості. Так, у металургійній промисловості значними 
будуть витрати на сировину, матеріали, паливо, енергію. У вугільній промисловості 
основну частину витрат складають витрати на заробітну плату робітників, а витрати на 
сировину і матеріали значно менші. 

 
 
4. Валовий дохід і прибуток. 
Валовий дохід - це грошовий вираз вартості знов створеної продукції. Він 

визначається як різниця між виручкою та матеріальними витратами й амортизаційними 
відрахуваннями у складі собівартості реалізованої продукції. Валовий дохід є 
важливим показником діяльності підприємства і характеризує її ефективність. У ньому 
відображається підвищення продуктивності праці, збільшення заробітної плати, 
скорочення матеріаломісткості продукції. Використання валового доходу як основного 
узагальнюючого показника ефективності дає змогу визначити реальний економічний 
ефект, котрий отримується від діяльності кожного підприємства. Переваги показника 
валового доходу полягають у тім, що в ньому найбільш реально відбито таку важливу 
сторону діяльності, як підвищення продуктивності праці. Валовий дохід, показуючи 
ступінь ефективності виробництва, є величиною знов створеної вартості - основного 
джерела національного доходу. Валовий дохід - основне джерело утворення 
фінансових ресурсів не тільки підприємств, а й державного бюджету, позабюджетних 
фондів. 

З народногосподарського погляду валовий дохід є складовим елементом 
національного доходу країни. "Якщо розглядати дохід всього суспільства, - писав К. 
Маркс, - то національний дохід складається із заробітної плати плюс прибуток, плюс 
рента, тобто із валового доходу". 

У процесі відтворення валовий дохід поділяється на оплату праці й на чистий 
дохід. Оплата праці - це витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, 
які виражають у грошовій формі вартість необхідної праці. 

За будь-якої форми суспільного виробництва праця поділяється на дві частини - 
необхідну й додаткову працю. Продукт останньої завжди призначений для задоволення 
суспільних потреб. Додатковий продукт - це продукт, створений працею людей на 
підприємствах, котрий виступає як чистий дохід (грошова форма додаткового 
продукту). 

Підприємницький доход є головною стимулюючою одиницею для 
підприємницької діяльності. Підприємці організовують свою справу заради отримання 
прибутку, який також входить до доходу. Підприємницький доход вираховується як 
показник реалізації продукції та витрат на її вир-во, а також з урахуванням побічних 
витрат та виплат. 

 
Якщо з валового доходу відрахувати амортизаційні відрахування, то одержимо 

чистий продукт. 
А якщо від валового доходу відрахувати повну собівартість продукції, то 

отримаємо чистий дохід або прибуток. 
В економічній науці розрізняють обліковий або бухгалтерський прибуток, 

економічний і чистий прибуток. Обліковий або бухгалтерський прибуток — це різниця 
між валовим доходом (виручкою) і зовнішніми витратами виробництва. Економічний 
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прибуток становить різницю між валовим доходом і всіма витратами виробництва, 
тобто зовнішніми і внутрішніми. Чистий прибуток — це та частина облікового 
прибутку, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів у 
бюджет (рис. 1). 

 
Рис. 1. Валовий дохід і прибуток 
 

Прибуток є важливим показником ефективної роботи підприємства. 
Відношення прибутку до собівартості продукції виражає рентабельність продукції 

 
де р' — норма рентабельності, а П — прибуток. Ця рентабельність показує 

прибутковість виробництва певного виду продукції. 
 
Відношення прибутку до виробничих фондів. 

 
де Фоз — основні виробничі фонди і Фоб — оборотні засоби. Другий спосіб 

обчислення рентабельності характеризує роботу (прибутковість) усього підприємства. 
 
Якщо всі авансовані фонди (капітал) обертаються один раз на рік, то норма 

рентабельності, обчислена обома способами, буде однаковою. А якщо час обороту 
перевищує рік, тобто основні виробничі фонди обертаються повільніше, ніж оборотні, 
то норма рентабельності, обчислена за авансованими фондами, буде меншою, ніж 
норма рентабельності, обчислена за поточними витратами (собівартістю). 

Рівень рентабельності прямо пропорційний обсягу виробленої продукції та обернено 
пропорційний вартості використаних виробничих фондів та оборотних засобів. 
Рентабельність є інтегральним показником ефективності роботи підприємства. 
Зростання рентабельності відповідає інтересам підприємства і суспільства. 
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У західній економічній літературі витрати виробництва поділяють на зовнішні і 
внутрішні. Виходячи з цього, розрізняють три види прибутку: бухгалтерський або 
розрахунковий, економічний і нормальний. Бухгалтерський або розрахунковий 
прибуток обчислюється як різниця між виручкою від реалізації продукції та витратами 
на її виробництво. Економічний прибуток становить різницю між бухгалтерським і 
нормальним прибутком. Нормальний прибуток — це плата за виконання 
підприємницьких функцій. Він розглядається як частина витрат виробництва. Його 
розміри визначаються згідно із середнім прибутком, який склався у відповідній галузі. 
У бухгалтерській практиці нормальний прибуток ігнорується. 

В умовах ринкової економіки прибуток є узагальнюючим показником фінансових 
результатів господарської діяльності підприємств. 

Розподіл прибутку. У ринковій економіці нема єдиної схеми розподілу прибутку. Є 
певні відмінності в розподілі прибутку на приватних, кооперативних і державних 
підприємствах. Але водночас є загальні засади його розподілу (рис. 2). 

 
Рис. 2. Розподіл валового прибутку 
 
Насамперед із прибутку вираховують податки до державного бюджету. Частина 

прибутку вилучається на орендну плату (якщо орендувалася земля, приміщення), на 
оплату відсотків за кредит. 

З прибутку робляться відрахування на благодійні фонди та пожертви. Підприємства, 
які віддають частину своїх прибутків на благодійну діяльність, користуються певними 
Податковими пільгами. 

В акціонерних товариствах частина прибутку розподіляється у формі дивідендів, а 
частина залишається на підприємстві і використовується на потреби підприємства. 
Кошти, що залишаються після вказаних вище відрахувань, становлять чистий 
прибуток. Він використовується для інвестицій та для інших цілей. 

Пропорції розподілу валового доходу в значній мірі залежать від Рівня 
економічного розвитку, від пануючих відносин власності на засоби Виробництва і від 
конкретних цілей, які в той чи інший період свого Розвитку вирішує підприємство та 
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суспільство в цілому. 
В зв'язку з цим зазначені пропорції можуть бути різними в різних країнах і на 

різних підприємствах. Скажімо, в розвинутих країнах відношення між фондом 
заробітної плати (змінним капіталом) і прибутком дозволяє виплачувати заробітну 
плату на рівні вартості робочої сили і задовольняти потреби підприємства в розвитку й 
формуванні достатнього за величиною централізованого доходу. 
 
 

Тема 7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг 
 
1. Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма 
2. Стадії кругообігу і функціональні форми промислового капіталу 
3. Структура капіталу та характеристика його складових 
 
 
1. Сутність капіталу, його матеріально-речовий зміст та соціально-

економічна форма. 
Поняття «капітал» виникло задовго до появи специфічного способу виробництва, 

який назвали капіталістичним. В економічній теорії існують різні підходи до визначення 
капіталу та аспекти його тлумачення. Проте аналіз сутності капіталу слід давати в 
контексті соціально-економічних та історичних умов розвитку. 

Економічною основою сучасної панівної економічної системи є «капітал», який в 
економічній науці визначають як багатство (майно, гроші, цінні папери) яке 
використовується для його збільшення. Кожний підприємець намагається досягти таких 
масштабів (розмірів) підприємства, які б дали можливість отримати максимальний 
приріст авансованого капіталу.  

Термін «капітал» (англ., фр. саріtal, лат. саріtalis — головний) вживають у різних 
аспектах: «майно» і «володіння», «самозростаюча вартість» і «самозростаючі гроші» або 
взагалі нагромаджена праця в різних уречевлених формах. 

В різних економічних школах капітал трактується по-різному. Як правило, виділяють 
три напрямки: по-перше, це речова або натуралістична концепція; по-друге, грошова або 
монетаристська концепція; по-третє, теорія «людського «капіталу». 

Елементи вчення про капітал заклав Аристотель. Він використовував такий термін як 
«хремастика» – мистецтво накопичення багатства в грошовій формі. У подальшому 
капітал досліджували меркантилісти, фізіократи (капітал – це земля), класики політичної 
економії А.Сміт та Д.Рікардо. З точки зору натуралістичної концепції, капітал – це або 
засоби виробництва, або готові товари, які призначені для продажу. Так, А.Сміт трактує 
капітал як нагромаджений запас речей (нагромаджена і уречевлена праця), Д.Рікардо – як 
засоби виробництва. 

В теорії А.Маршалла, капітал – це речі, які утворюють передумови для виробництва. 
П.Самуельсон визначає капітал як виробниче обладнання великих фабрик, складських 
приміщень готової продукції і напівфабрикатів. 

З точки зору монетаристської теорії, капітал – це гроші, які приносять відсоток. 
Велике значення у відродженні зацікавленості до кредиту і грошам в ролі капіталу мала 
теорія Дж.М.Кейнса. Більшість сучасних прихильників монетаризму виходить з того, що 
капітал – це гроші або їх замінники – кредитні гроші.  
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Теорія «людського капіталу» з’явилася в 60-і роки ХХ ст. у зв’язку із зростанням ролі 
людського фактора в умовах НТР. Її розробили представники неокласичного напряму 
Г.Беккер, Дж.Мінцер, Т.Шульц та інші. На їх думку, у виробництві взаємодіють два 
фактори: «фізичний капітал», в який включають засоби виробництва, і «людський 
капітал», до якого відносять отримані знання, енергію, навички тощо. Величина 
«людського капіталу» оцінюється потенційним доходом, який він здатний приносити. 

Але найбільш системне дослідження капіталу здійснив К.Маркс. Він вперше 
розглянув цю категорію з погляду натурально-речового змісту й соціально-економічної 
форми (економічних відносин), указав на джерело зростання капіталу.  

К.Маркс вважав, що капітал – це складне поняття. Зовнішньо він виступає в 
конкретних формах – в засобах виробництва (постійний капітал), в грошах (грошовий 
капітал), в людях (змінний капітал), в товарах (товарний капітал). Але по суті, капітал – 
це вартість, що самозростає в процесі руху і приносить додаткову вартість. Її джерелом є 
робоча сила. Особливість капіталу полягає в тому, що він має бути кимось 
нагромаджений, створений.  

Сучасні економісти не дають однозначного визначення категорії „капітал”, але 
трактують його значно ширше. Так, західні економісти значно розширюють діапазон 
запасів, нагромадженої праці (сюди включають мости, дороги, комп’ютери); 
ототожнюють капітал з грошима, фінансовими ресурсами, знаннями, часом і т.д. Так, 
Е.Бем-Баверк писав, що приватний капітал – це фонд засобів, який надається робітникам, 
а капітал – це матеріальні блага. На думку Ф. фон Хайєка, капітал – це сукупність товарів, 
які мають бути відтворені. Наприклад,  П. Самуельсон і У. Нордхауз пишуть, ще капітал 
складається із благ довгострокового користування, створених для виробництва інших 
товарів, які включають незліченні верстати, дорогі комп’ютери, вантажівки, прокатні 
стани, будівлі, що і складає «пейзаж сучасної економіки». Такий підхід особливо 
важливий в умовах інформаційної епохи. 

Отже, поняття капіталу як економічного ресурсу охоплює вироблені людиною 
пристрої та знаряддя, які використовуються в процесі виробництва. Капітал 
характеризують дві ознаки: по-перше, капітал є результатом попередньої праці людини. 
Цим він відрізняється від такого економічного ресурсу, як земля. По-друге, він 
використовується в процесі виробництва. У цьому капітальні блага відрізняються від 
споживчих благ.  

Отже, капітал – це авансована вартість, яка в процесі свого руху зростає і 
приносить більшу вартість; вкладення, які дають змогу отримати дохід. Кожний 
підприємець намагається досягти таких масштабів (розмірів) підприємства, які б дали 
можливість отримати максимальний приріст авансованого капіталу. 

Категорія „фонди” виникла і стала вживатись в умовах командно-адміністративної 
системи як антипод категорії „капітал”. Проте на сучасному етапі трансформування 
економічної системи у ринкову фонди підприємства розглядаються як капітал з точки 
зору матеріально-речового складу незалежно від соціальної форми. 

Отже, капітал (фонди) як економічна категорія відображає відносини, які вини-
кають на рівні підприємства (фірми) з приводу використання відповідних економічних 
ресурсів в процесі виробництва та обігу товарів з метою отримання прибутку. 
 

2. Стадії кругообігу і функціональні форми промислового капіталу. 
Економічна діяльність підприємства являє собою безперервний процес створення 
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продукції, її продажу і купівлі нових засобів виробництва, що знаходить своє вираження у 
кругообігу капіталу. За рахунок коштів, які має фірма, відбувається оплата праці 
робітників, придбання сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших предметів 
праці, які направляються на виробництво. Проходячи там обробку, вони виходять з 
процесу виробництва у вигляді готової продукції, яка поступає на склад і відвантажується 
покупцям, а її вартість повертається у грошовій формі на рахунок підприємства (фірми). 
Після цього процес неодноразово повторюється. 

Це і є кругообіг капіталу (фондів). У процесі кругообігу капіталу (фондів) 
відбувається його послідовне перетворення з однієї форми в іншу – з грошової в про-
дуктивну, а потім в товарну.  

Капітал (фонди) у своєму русі проходить три стадії. На першій стадії грошовий 
капітал (фонди) перетворюється на продуктивний шляхом закупівлі засобів виробництва. 
Частина грошових засобів використовується на заробітну плату робітників. Ця стадія 
відбувається у сфері обігу. Значення її для підвищення ефективності виробництва досить 
велике. Рух капіталу (фондів) на цій стадії можна виразити так : 

                      РС 
 Г – Т  
                      ЗВ 
 

Друга стадія кругообігу виробничого капіталу (фондів) – процес виробництва 
матеріальних благ і створення нової вартості, в ході якої капітал (фонди) з продуктивної 
форми переходить у товарну. Ця стадія є найважливішою в процесі кругообігу, тому що, 
на відміну від першої, де формуються передумови виготовлення матеріальних благ і 
створення нової вартості, тут вони матеріалізуються. Саме тут створюються споживні 
вартості, які задовольняють виробничі потреби суспільства, його членів, а також 
формується вартість, виробляється необхідний продукт, завдяки якому забезпечується 
відтворення робочої сили і додатковий продукт, який задовольняє спільні потреби 
суспільства як в частині поточного споживання, так і в частині нагромадження. Цю стадію 
можна записати так: 

 
... В ... 

 
На третій стадії кругообігу виробничий капітал (фонди) виконує функцію реалізації 

створеної нової продукції. При цьому вартість капіталу (фонди) із товарної форми 
перетворюється в грошову, тобто знову набирає своєї первісної вихідної форми. Третя 
стадія завершує процес кругообігу доведенням створеної продукції через сферу обігу до 
споживача. Саме на цій стадії відбувається перевірка, з одного боку, чи відповідають 
створені в процесі виробництва споживні вартості суспільним потребам (споживачам), а з 
другого – чи відповідає рівень витрат підприємства на створення одиниці продукції 
суспільно необхідним витратам. 

Відомо, що в умовах ринкової економіки вироблену річ, яка за своїми техніко-
економічними, екологічними характеристиками, якістю, модою не відповідає вимогам 
споживачів, ніхто не купить, і виробник не відшкодує своїх витрат. Він не відшкодує 
своїх витрат і тоді, коли якість продукції відповідатиме вимогам споживачів, але витрати 
будуть більші від суспільно необхідних. Отже, третя стадія кругообігу є доленосною для 
кожного підприємства в умовах ринку. Третю стадію можна зобразити так: 
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Т'– Г' 

 
Таким чином, кругообіг капіталу (фондів) – це послідовне проходження капіталом 

(фондами) трьох стадій та набуття ним трьох форм і повернення до початкової. 
Результатом цього процесу є створення споживної вартості і зростання вартості. 

Кругообіг капіталу (фондів) підприємства (фірми) можна зобразити схематично. 
Кругообіг капіталу (фондів) та його стадії  
                         ЗВ 
 Г – Т                        ...  В ...              Т' – Г ' ,  
                         РС  
 І стадія                   ІІ стадія          ІІІ стадія 
  обігу                   виробництва        обігу 
 де: Г – кошти; 
                ЗВ – вартість засобів виробництва; 
 Т 
                РС – вартість робочої сили; 
 В – виробництво, у процесі якого вартість спожитих засобів виробництва (ЗВ) 

переноситься конкретною працею на продукт, що виробляється, і створюється нова 
вартість; 

Т' – готова продукція для реалізації, яка містить у собі додатковий продукт; 
Г' – кошти від реалізації продукції. 
Крапки означають, що процес обігу переривається. 

 
У процесі індивідуального відтворення фонди використовуються, тобто поступово 

рухаються, проходять три стадії (перша – обігу, друга – виробництво, третя – обігу) і 
набувають трьох форм (грошова, продуктивна і товарна). Це називається кругообігом 
капіталу, що схематично зображується так: 

  ЗВ                                                      ЗВ 
Г – Т             ...  В(ЗВ + ВН) ... Т ' –Г ' – Г ' – Т '             ... В (ЗВ + ВН) ' ... Т ''–Г '' 
               РС                                                             РС 

 
        
І                                        ІІ                                      ІІІ         
грошова             продуктивна      товарної 
форма                  форма                        форма 

 
Капітал (фонди) фірми одночасно знаходиться на всіх стадіях кругообігу і в кожний 

даний момент перебуває у всіх трьох формах (частина – у грошовій, ще частина – у 
продуктивній, та, що залишилась – у товарній), тому існує кругообігу грошового, 
продуктивного та товарного капіталу (фондів). 

Рухаючись за схемою Г-Т-Г’, капітал безперервно повертається до своєї початкової 
форми, здійснюючи кругообіг. Реальний кругообіг промислового капіталу проходить три 
логічно послідовні стадії: I – закупівля необхідних ресурсів, або факторів виробництва; II 
– виробництво визначеної товарної маси; III – продаж створеної продукції. Рухаючись по 
стадіях, капітал втілюється на кожній із них у відповідну функціональну форму – засобів 
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виробництва, готової продукції та грошових коштів.  
Кругообіг, як періодично повторюваний процес, а не як окремий акт, в якому 

авансована вартість повертається до своєї вихідної форми, називається оборотом 
капіталу (фондів). 

Оборот капіталу (фондів) відбувається у часі. Виходячи з того, що виробничий 
капітал (фонди) у своєму русі проходить стадії виробництва і обігу, то і час обороту 
капіталу (фондів) складається із часу виробництва і часу обігу. Час виробництва охоплює 
весь період перебування засобів і предметів праці у сфері виробництва, починаючи від їх 
надходження і закінчуючи випуском готових до реалізації продуктів. 

Він розпадається на три частини: 
1) час безпосередньо процесу праці або робочий період; 
2) час перерв у процесі праці; 
3) час перебування засобів виробництва у виробничих запасах. 
Робочий період – головна складова частина часу виробництва. Він являє собою час, 

протягом якого робоча сила безпосередньо взаємодіє із засобами виробництва. 
Тривалість робочого процесу залежить від характеру вироблюваного продукту, маси 

одночасно застосованої праці і рівня її продуктивності. Особлива роль у скороченні 
виробничого часу на сучасному етапі належить інтенсифікації виробництва на основі 
досягнень науково-технічного прогресу. 

Крім робочого періоду, час виробництва включає перерви у виробництві, які 
обумовлені двома причинами: 

1) необхідність впливу на предмет праці природних процесів (наприклад, сушіння 
цегли, деревини, вичинки шкіри, бродіння вина); 

2) перервами, які пов’язані з організацією виробництва. 
Скорочення перерв у процесі праці можливе як на основі застосування більш 

прогресивних технологій у виробництві, так і впровадження раціональної організації 
праці. 

Другою складовою частиною часу обороту є час обігу. Це час перебування капіталу у 
сфері обігу. Він складається з двох частин: 

1) часу знаходження продукції на складах, її транспортування до споживача і 
реалізації; 

2) часу придбання на отримані кошти нових засобів виробництва, їх транспортування 
і розрахунків з постачальниками. 

Скороченню часу обігу сприяють вивчення потреб споживачів, ритмічна робота 
підприємств, чітка організація збуту готової продукції і матеріально-технічного 
постачання, розвиток прогресивних форм економічних зв’язків, стан кредитно-банківської 
системи. Швидкість обороту виробничого капіталу (фондів) вимірюється числом оборотів 
за певний проміжок часу або тривалістю одного обороту в днях. 

Якщо, наприклад, виробничий капітал (фонди) протягом року здійснює два обороти, 
то тривалість обороту в днях складає 360/2 = 180 днів. 

Чим більше оборотів зроблять фонди за рік, тим краще, бо прискорення їх обороту 
дасть можливість підприємству при наявності певного капіталу збільшити прибуток. До 
найважливіших факторів прискорення обороту фондів відносять: освоєння новітніх 
технологій, підвищення інтенсивності їх використання; раціоналізацію структури фондів, 
підвищення коефіцієнта змінності обладнання; покращання організації виробництва і 
забезпечення його ритмічності; розвиток інфраструктури ринку тощо. 
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Фонди  

 

Виробничі 

фонди 

Невиробничі 
фонди 

Фонди обігу Основні Оборотні 

Активні 

Власні 

Пасивні 

Іншого 
походження 

Власні Придбані 

Формула кругообігу капіталу описує рух лише промислового капіталу, функцією 
якого є виробництво вартості та її зростання. Окрім реального, існує так званий фіктивний 
капітал, представлений в цінних паперах (акціях, облігаціях). Таку назву він отримав 
тому, що створює ілюзію отримання доходу, не будучи зв’язаним із відтворенням і 
рухаючись поза кругообігом реального капіталу, вкладеного у виробництво. 

Його фіктивність стає зрозумілою, коли фірма банкрутує і її цінні папери ніхто не 
купує, а інвестований у них капітал знецінюється. Це обумовлено тим, що вартість 
фіктивного капіталу не визначається уречевленими суспільно необхідними затратами 
праці, а залежить від величини доходу, який він приносить у вигляді дивідендів або 
процентів. 

Безперервність виробництва і реалізації продукції означає, що капітал здійснює 
кругооборот постійно, безперервно. 

Як відмічалось вище, формою руху капіталу на підприємстві є фонди. Фонди 
підприємства – це матеріальні та грошові ресурси, потрібні для розвитку 
виробництва, створення продукції (послуг). За ринкових умов фонди стають капіталом 
як самозростаюча авансована вартість, вкладення, що дають змогу отримати дохід.  
 
 

3. Структура капіталу та характеристика його складових. 
В умовах ринку фонди (капітал) поділяються на основні і оборотні. Цей поділ 

здійснюється за способом обернення різних частин виробничих фондів (капіталу). 
Оборотні фонди здійснюють один кругообіг і повністю переносять свою вартість на 
виготовлену продукцію (матеріали, енергія і т.п.). Для наступного технологічного циклу 
потрібні нові предмети праці. Основні фонди служать декілька технологічних циклів і 
поступово переносять свою вартість на продукцію (приміщення, машини і т.п.).  

Структуру фондів (капіталу) можна відобразити схематично: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
                                                                               Оборотні засоби 
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Фонди підприємства поділяються на виробничі, які приймають участь у вироб-

ництві, і невиробничі. Останні – це фонди споживчого призначення (житлові будинки, 
їдальні, стадіони, гуртожитки, інші об’єкти соціального призначення). Вони не беруть 
участі у процесі виробництва. 

До виробничих фондів підприємства належать продуктивні фонди та фонди обігу. 
Різні частини продуктивних фондів мають неоднакову швидкість обороту і по-різному 
переносять свою вартість на продукт, що виробляється. Тому виокремлюють основні та 
оборотні виробничі фонди. 

Основні фонди – це та частина засобів виробництва, яка переносить свою вартість 
на готову продукцію по частинах за декілька кругообігів. До них відносяться: будівлі і 
споруди виробничого призначення, передавальні пристрої, силові та робочі машини й 
устаткування, транспортні засоби та інші знаряддя праці, які приймають участь у багатьох 
технологічних циклах. В процесі обороту основних фондів відбувається їх відтворення. 

Економічний механізм відтворення основних фондів базується на внутрішніх, 
зв’язаних між собою процесах: знос засобів праці, амортизація і використання 
амортизаційного фонду для відшкодування і оновлення основних фондів в його 
натуральній формі і за вартістю. В процесі використання засобів праці відбувається їх 
зношування. Розрізняють два види зносу основних фондів: фізичний і моральний. 

Фізичне зношування – матеріальне зношування засобів праці, поступова втрата 
ними своєї споживної вартості і вартості в процесі використання або бездіяльності, 
внаслідок впливу сил природи, а також при надзвичайних обставинах (пожежах, повені 
тощо). 

В економічному значенні фізичне зношення є процесом перенесення вартості на 
готовий продукт у тій середній мірі, в якій основні фонди втрачають свою споживну 
вартість. Фізичний знос засобів праці відбувається двояким чином: у процесі їх 
використання і в результаті бездіяльності. Зношування першого роду більшою або 
меншою мірою прямо пропорційне використанню машин, зношування другого роду – 
певною мірою обернено пропорційне використанню. 

Фізичний знос цілком відшкодовується за рахунок перенесення вартості на 
створюваний продукт при суспільно нормальних умовах функціонування засобів праці. 
Якщо ці умови гірші (низька інтенсивність використання, простої та ін.), знос не 
відшкодовується і означає збитки. 

Дія факторів фізичного зносу послаблюється належним доглядом за засобами праці і, 
навпаки, поганий догляд за ними прискорює дію виробничих і природних факторів зносу і 
веде до передчасного виходу засобів праці з ладу. Але крім фізичного, основні фонди 
зазнає і морального зношування. Суть його полягає в тому, що засоби праці втрачають 
частину вартості через конструктивне старіння, винайдення нових засобів праці 
незалежно від фізичного зношування. 

Моральне зношування настає тоді, коли втрати суспільства, фірми від дострокової 
заміни техніки менші, ніж від її подальшого використання. Моральне зношування 
основних фондів проявляється у двох формах. 

Перша – зв’язана із втратою основними фондами частини своєї початкової вартості в 
результаті того, що об’єкти тієї ж конструкції з плином часу внаслідок підвищення 
продуктивності праці в галузях, що виробляють їх, випускаються при менших затратах 
праці. 
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Друга форма морального зношування зв’язана з появою в суспільстві і впро-
вадженням у виробництво принципово нових, більш економічних машин та устаткування, 
новітніх технологій, коли старі засоби праці і технології вже не забезпечують досягнутого 
рівня суспільно необхідної праці на виробництво певної продукції, в результаті чого на 
одиницю виробленої продукції переноситься менша величина вартості основних фондів. 

На сучасному етапі науково-технічного прогресу переважаючою є друга форма 
морального зношування. Це прямий результат науково-технічного прогресу, потреби в 
оновленні виробництва. 

Поява нового, більш досконалого обладнання з підвищеною продуктивністю робить 
економічно вигідною заміну старих основних фондів ще до їх фізичного зносу. 
Несвоєчасна заміна морально застарілого обладнання веде до того, що на ньому 
виробляється більш дорога і нижчої якості продукція. А це неприпустимо в умовах 
ринкової конкуренції. В Україні на початку 1999 року основні фонди промисловості, 
транспорту й будівництва були фізично зношені приблизно на 70%, металургійне 
устаткування – на 75%, а їх моральний знос перевищував 95%. 

Разом з тим нашій економіці потрібне не будь-яке оновлення виробництва, а тільки 
таке, яке супроводжується впровадженням найбільш передової техніки, що дає найвищий 
економічний і соціальний ефект. Важливим джерелом технічного переоснащення 
підприємства (фірми), своєчасного і повного оновлення основних фондів є амортизаційні 
відрахування. 

Амортизація – це процес поступового перенесення вартості засобів праці в міру 
зношування на вироблений продукт і використання цієї вартості для наступного 
відтворення (заміщення, відновлення) засобів праці. Перенесена вартість складає 
частину витрат продукції, яка після реалізації надходить підприємству (фірмі) у вигляді 
частини виручки, що зараховується на спеціальний грошовий рахунок. 

Амортизаційний фонд – фонд грошових ресурсів, який утворюється за рахунок 
амортизаційних відрахувань і призначається для повного відновлення (реновації) 
основних фондів. В основі забезпечення формування амортизаційного фонду, достатнього 
для відтворення основних фондів, лежить встановлення норми амортизації. 

Норма амортизації – це відношення річного обсягу амортизаційних відрахувань до 
середньорічної вартості засобів праці, виражене у процентах. 

 

слп

лп
а ТВ

ВРВН
⋅
−+

= ·100%,  

де На – норма амортизації, % 
 Вп – початкова вартість основних фондів, грн.; 
 Вл – ліквідаційна вартість основних фондів певної групи, грн. ; 
 Р – затрати на ремонт обладнання, грн.; 
 Тсл – термін служби основних фондів, визначений технічною документацією. 
З 1991 року згідно „Положення про порядок визначення амортизації та віднесення 

амортизаційних відрахувань на витрати підприємства (обігу) амортизаційні відрахування 
в Україні здійснюються тільки на повне відновлення. Різні норми амортизаційних 
відрахувань встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної із груп основних 
фондів на початок звітного періоду у таких розмірах: група І – 5%; група ІІ – 25%; група 
ІІІ – 15% (група І – будівлі, споруди; група ІІ – транспортні засоби, сервісне обладнання; 
група ІІІ – основні фонди, що не входять до груп І і ІІ). 
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Основними методами амортизації є метод рівномірного прямолінійного списання 
вартості і метод прискореної амортизації. В першому випадку елементи основних 
фондів списуються рівними частками упродовж всього періоду їх функціонування. 

Суть методу прискореної амортизації полягає в тому, що в перші роки використання 
нових засобів праці на амортизацію відраховується частина їх вартості, яка значно 
перевищує ту, що розраховується пропорційно строку служби засобів виробництва. 
Особливість механізму амортизаційних відрахувань в тому, що якщо в перший рік норма 
амортизації застосовується до всієї вартості основного капіталу, то в наступні роки – до 
залишкової вартості. Фірма, використовуючи прискорені методи амортизації, отримує ряд 
переваг при інших рівних умовах. В першу чергу вона застраховує себе від втрат 
внаслідок знецінення основного капіталу під впливом науково-технічного прогресу. 
Сьогодні в Україні підприємствам дозволено здійснювати прискорену амортизацію 
активної частини основних фондів. 

Можливість швидкого придбання більш ефективних засобів виробництва за рахунок 
прискореного амортизаційного фонду в перші один-два роки сприяє зростанню 
конкурентноздатності фірми. Кошти амортизаційних відрахувань дозволяють отримати 
доход або від процента на вкладений капітал, або при розміщенні в інший бізнес як 
підприємницький доход. Прискорене списання основних фондів на поточні витрати 
виробництва в початковий період функціонування засобів виробництва обумовлює 
швидке перетворення виробничих фондів у грошові, що посилює зацікавленість 
підприємців до інвестицій як джерела нагромадження. 

Зменшуються податкові платежі фірми внаслідок того, що амортизаційний фонд не 
обкладається податком і залишається в розпорядженні фірми. В окремих випадках 
існують додаткові амортизаційні пільги, коли в доповнення до передбаченої норми 
амортизації фірма має право списувати певний процент вартості основних фондів. Всі ці 
можливості використання прискорених методів амортизації кладуться в основу 
амортизаційної політики підприємства. 

Виробничі фонди (основні і оборотні) обслуговують процес виробництва. Одночасно 
з ними функціонує і така частина виробничих фондів, як фонди обігу. Це кошти 
підприємств, залишки готової і нереалізованої продукції, відвантаженої споживачам, але 
не оплаченої, грошових коштів на поточному рахунку, в касі, на акредитивах, в 
розрахунках тощо. На відміну від оборотних фондів, які функціонують на стадії 
виробництва, фонди обігу обслуговують рух готової продукції від виробника до 
споживача через сферу товарного обігу. 

Фонди обігу і оборотні виробничі фонди у своїй сукупності становлять оборотні 
засоби підприємства. За джерелами формування вони можуть бути власними (ті, які 
формуються за рахунок власних коштів) і залученими (ті, які створюються за рахунок 
кредитів банків та інших кредиторів); за принципами організації: нормовані (всі оборотні 
фонди і готова продукція на складах) і ненормовані (це всі інші засоби у сфері обігу). 

Вирішальне значення для ефективної роботи підприємства має функціонування 
основних виробничих фондів, їх технічний стан, продуктивність і рівень використання. В 
конкурентній боротьбі перемагають ті підприємства, які застосовують принципово нову 
техніку, технологію, постійно оновлюють основні фонди. Важливими шляхами й 
резервами поліпшення використання основних виробничих фондів є такі: збільшення 
частки так званих активних фондів (в першу чергу, машин і устаткування) в структурі 
основних фондів; скорочення перерв, простоїв у роботі устаткування; підвищення 
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коефіцієнта змінності; впровадження передової технології; підвищення рівня кваліфікації 
робітників тощо. 

Одночасно з поліпшенням використання основних виробничих фондів слід 
добиватися кращого використання оборотних фондів. Важливе значення має застосування 
у виробництві нових матеріалів, палива та інших оборотних фондів, які мають кращі 
технологічні та експлуатаційні властивості. Основними показниками, що характеризують 
використання оборотних засобів є: 1) норми витрачання сировини, палива, електроенергії, 
матеріалів на одиницю продукції; 2) оборотність оборотних засобів. У практичній 
діяльності підприємства використовують також показники, що характеризують 
ефективність використання металу, енергії тощо на одиницю продукції (металомісткість, 
енергоємність). 

Оборотність оборотних засобів визначають діленням вартості реалізованої продукції 
за певний проміжок часу на суму середнього залишку оборотних засобів за цей період. 

Прискорення оборотності оборотних засобів має велике значення. При скороченні 
часу обороту підприємство може мати менше оборотних засобів, зберігаючи попередній 
обсяг виробництва, або може збільшити обсяг виробництва з тими самими оборотними 
засобами 
 
 

Тема 8. Капітал сфери обігу 
 
1. Позичковий капітал і позичковий процент 
2. Торговельний капітал і торговельний прибуток 
3. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу 
 
 
4. Позичковий капітал і позичковий процент 
Позичковий капітал — це відокремлена форма промислового капіталу, грошовий 

капітал, який його власники надають у позичку підприємцям на умовах повернення, 
платності й строковості. 

Позичковий капітал, відокремившись від промислового капіталу у самостійну форму 
суспільного капіталу, набув ряд суттєвих відмінностей: 

• по-перше, позичковий капітал діє як капітал — власність у руках кредитора та стає 
капіталом функцією в розпорядженні позичальника. На цій основі позичальник 
користується грошовим капіталом кредитора, якому позичена сума коштів з відсотками 
повертається після збігу терміну позички; 

• по-друге, гроші, окрім функції загального еквівалента, служать капіталом — 
засобом отримання додаткової вартості. тобто власники грошових капіталів передають 
функціонуючим капіталістам не просто гроші, а гроші як капітал, вартість, що приносить 
додаткову вартість. В операціях позичок гроші стають своєрідним товаром, котрий 
кредитори нібито продають функціонуючим капіталістам за ціною розміру позичкового 
відсотка; 

• по-третє, позичковий капітал здійснює відмінну форму руху. 
Увесь час обертання він перебуває у грошовій формі, здійснюючи рух Г — Г’ , тобто 

обмежується операціями передачі грошового капіталу у позичку і повернення з 
відсотками; 
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• по-четверте, позичковий капітал володіє специфічною формою відчуження. Якщо 
відчуження звичайних товарів відбувається у формі купівлі-продажу, то відчуження 
грошового капіталу набуває форми позички. У звичайних товарних операціях купівлі-
продажу (Т — Г) товар переходить від продавця у власність покупця проти еквівалентної 
суми грошей. У позичкових операціях відбувається лише односторонній рух вартості — 
від кредитора до позичальника. Зворотне повернення грошового капіталу відбувається 
лише після збігу певного періоду часу; 

• по-п’яте, позичковий капітал найбільшої фетишистської форми. У його русі Г — Г’ 
не беруть участі ніякі передавальні ланки. Створюється видимість самозростання грошей. 
Насправді ж гроші приростають тому, що у позичальників вони перетворюються у діючий 
капітал. 

Історичним попередником позичкового капіталу був лихварський капітал, що діяв у 
докапіталістичних формаціях. Лихварський капітал виступав капіталом лише для лихваря, 
тому що приносив проценти. Але для позичальників — рабовласників і феодалів — 
грошові позики кредиторів покривали Їхні надмірні споживацькі видатки на придбання 
предметів розкоші, побудову палаців та ін. Дрібні виробники користувалися послугами 
лихварського кредиту для задоволення потреб споживання, сплати податків і ренти 
землевласникам. Тобто надані позички лихварського капіталу для отримувачів не 
набували форми виробничого капіталу та не здійснювали кругообігу промислового 
капіталу. 

Формула руху лихварського капіталу Г — Г’ обмежувалася лише сферою обігу. 
Через високі ставки відсотків, які в окремий період сягали б0—80 % річних, лихварський 
капітал відволікав зі сфери матеріального виробництва значні кошти, що гальмувало 
суспільний прогрес та викликало широкі протести. 

Хоч лихварські позички і сприяли первісному нагромадженню капіталу, але не могли 
задовольняти потреби обороту капіталу, тому що вилучали у формі лихварських відсотків 
не лише додатковий продукт, а й частину необхідного продукту. Саме в цьому суттєва 
відмінність лихварського капіталу від позичкового, який вилучає лише частину доданої 
вартості. 

Вирішального удару лихварському капіталу завдав розвиток кредитної системи, 
банків та функціонування позичкового капіталу як відособленої грошової частини 
продуктивного капіталу, що оволодів сферою виробництва і обігу. 

Джерелами формування позичкового капіталу стали: грошові кошти, що тимчасово 
вивільняються в процесі кругообігу промислового й торгового капіталу; вивільнений 
основний капітал у формі амортизаційного фонду до тих пір, коли настає термін його 
оновлення; тимчасово вивільнений змінний капітал до моменту виплати заробітної плати, 
а також додатковий продукту у грошовій формі до нагромадження достатнього розміру, 
що необхідний для цілей розширеного виробництва. Ці та інші форми вивільнення 
грошових коштів у процесі кругообігу промислового капіталу виникають внаслідок 
розбіжності періодів надходження грошової виручки від реалізації продукції та періодів 
капіталовкладень, витрат і платежів. 

Іншими джерелами позичкового капіталу стали акумульовані у фінансово — 
кредитних закладах грошові кошти і заощадження широких верств населення та кошти 
рантьє осіб, головним джерелом доходів яких є відсотки від наданих у позику грошей або 
відсотки й дивіденди з придбаних цінних паперів. Коштами рантьє в даний час служать 
цінні папери розгалуженої системи інвестиційних компаній та трастових відділів 
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комерційних банків. Хоч кошти різних прошарків суспільства відкладені для поліпшення 
особистого споживання, проте їх тимчасове перебування на рахунках ощадно-кредитних 
закладів також перетворює ці кошти у складник позичкового капіталу. Додатковими 
ресурсами позичкового капіталу стають і тимчасово вільні грошові кошти державного 
бюджету, пенсійних фондів, страхових компаній, кошти професійних спілок та інших 
організацій 

Рушійною силою руху позичкового капіталу є привласнення належного процента. 
Його розмір спонукає власників тимчасово вільних коштів на певний час відчужувати їх 
під відсоток, що стає ціною кредиту. Попит і пропозиція позичкового капіталу 
формуються грошовим ринком. 

Позичковий процент — частина доходу, яку позичальник віддає кредиторові за 
користування грошовими коштами. 

Джерелом позичкового відсотка є додана вартість, створена у процесі продуктивного 
використання позиченого капіталу, а також праця банківських службовців, які 
забезпечують рух капіталу. Додана вартість розподіляється так, щоб кредитор отримав 
прибуток у вигляді відсотка за кредит, а позичальник — підприємницький дохід у вигляді 
прибутку на використаний у підприємницькій діяльності позичений капітал. Важливо, 
щоб виробництво і розподіл доданої вартості здійснювався відповідно до реальних потреб 
суспільного відтворення та вимог законів грошового обігу. Зокрема, рівень позичкового 
процента не може бути вищим від середньої норми прибутку. За іншого виробниче 
використання позички втрачає сенс. 

Величина позичкового процента характеризується його нормою, яка визначається як 
відношення річного доходу, отриманого на позичений капітал, до суми кредиту, виражене 
у відсотках: 

Нп = Д/ П * 100% , 
де Нп — норма процента; 
Д — річний дохід; 
П— авансована сума позички. 
 
Для визначення розміру ставки позичкового процента головним є виконання ним 

розподільної та зберігаючої функцій. Розподільна функція пов’язана з розподілом 
прибутку, що отримав позичальник внаслідок використання позичкового капіталу, на 
відсоток і підприємницький дохід. Функція збереження передбачає повернення від 
позичальника до кредитора сум, не менших від тих, що були надані позичальникові. 
Реальна пропорція поділу прибутку на процент і підприємницький дохід визначається, 
насамперед, середньою нормою прибутку. При цьому слід розрізняти ринкову норму 
процента, що залежить від кон’юнктури ринку позичкових капіталів, та середню норму 
процента за певний період. Максимального розміру ринкова норма процента досягає у 
періоди найбільшого загострення економічних криз, коли масова гонитва за грошима як 
засобами платежу зумовлює зростання попиту на позичковий капітал для погашення 
боргових зобов’язань. У період економічної депресії норма процента знижується, але не 
може сягати нуля, тому що надання кредиту втратило б сенс діяльності кредитора. У 
періоди пожвавлення та піднесення, коли значно зростає попит на кредити, норма 
процента підвищується. Тобто динаміку процентних ставок слід розглядати в межах 
відповідних фаз промислового циклу. 
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Крім норми прибутку, на рівень позичкового капіталу впливають інфляційні 
процеси. Зростання потужності інфляційного процесу спричинює підвищення процентних 
ставок, щоб захистити позичковий капітал від знецінення. Відтак розрізняють номінальну 
та реальну процентну ставку. При цьому темпи зростання процентних ставок мають 
випереджати темпи інфляції. Чинники, що впливають на розмір процентної ставки за 
кредит, умовно можна поділити на макро та мікроекономічні. На макрорівні на розмір 
процентної ставки впливають попит і пропозиція на кредитному ринку під впливом 
конкуренції, стабільність грошового ринку країни, рівень облікової ставки центрального 
(національного) банку. Чинниками мікроекономічного рівня впливу на розмір процентної 
ставки можна вказати: 

• мету кредиту. Якщо кредит надається для поточного фінансування, то ставка 
найнижча, тому що він є короткостроковим. Кредит торгово-посередницьким фірмам 
найдорожчий, тому що Їхній прибуток має спекулятивний та ризиковий характер; 

• розмір кредиту. За великі кредити розмір процентних ставок нижчий, ніж за 
користування дрібними сумами, бо питома вага затрат на одиницю кредитованої суми 
відносно менша: крім цього, великі суми кредиту надаються надійним позичальникам, 
імовірність банкрутства яких нижча; 

• термін користування кредитом. Чим триваліший термін, тим вища ставка процента 
за кредит, оскільки зростає ризик втрат від неповернення кредиту та інфляції; 

• рівень ризику. Позички піддаються впливу двох основних ризиків — кредитного і 
відсоткового. Кредитний ризик пов’язаний з можливими втратами від неповернення боргу 
внаслідок банкрутства позичальника, а відсотковий — із втратами від несплати відсотків 
за користування позикою. Позики з вищим рівнем ризику надаються під вищий відсоток, 
щоб компенсувати кредиторові можливі збитки. 

Середня ставка позичкового відсотка диференціюється від сили дії всієї сукупності 
чинників і довготривалих тенденцій в економіці, тому що розраховується як звичайна та 
ефективна відсоткова ставка. Стисла формула обрахування ставки звичайного відсотка 
така: 

 
Іs = Р*і , 
       Т 
де Іs — ставка звичайного відсотка; 
Р — сума позички; 
і — річна ставка відсотка; 
Т — кількість періодів нарахування відсотків 
 
Отже, величина звичайного відсотка розраховується тільки на основі суми кредиту і 

відповідає умовам одноразової виплати при поверненні загальної суми платежу у 
визначений термін. 

Ефективна ставка відсотка розраховується одночасно на основі суми кредиту і на 
суму прибутку, яка може бути реінвестована. Тоді майбутні платежі розраховуються за 
незмінною ставкою на більшу суму як складний відсоток (Іс ) за формулою: 

Іс = Р[(1 + і / Т )t -1]. 
Отже, позичковий капітал є однією з функціональних форм грошового капіталу, для 

авансування підприємців надходить з грошового (фінансового) ринку, який формується, 
головним чином, банківськими і парабанківськими (спеціалізованими) кредитно-
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фінансовими установами. Відсоткова ставка позичкового капіталу в ринковій економіці 
діє як ціна капіталу, взятого у кредит. В умовах вільної конкуренції норма відсотка 
позичкового капіталу динамічно змінюється. Процес розвитку виробництва й 
нагромадження грошових коштів, що потребують перетворення у функціонуючий 
капітал, спричинив формування кредитної системи відносин і кредитних інститутів. 

 
 
5. Торговельний капітал і торговельний прибуток. 
Історичною першоосновою торгового капіталу став купецький капітал, який на 

ранніх етапах розвитку ринкового середовища був складником промислового капіталу, 
сприяв його первісному накопиченню та становленню капіталістичного способу 
виробництва. Реальне відокремлення торговельного капіталу від промислового зумовлене 
його функціями: здійснення торгових операцій, які потребували знання стану ринку й 
належних затрат на доведення товарів до споживачів; реалізація вартості й додаткової 
вартості, що втілена у товарах; створення частини додаткової вартості у формі 
торговельного прибутку. 

Вказані функції успішно реалізуються торговцями завдяки наявності у них 
спеціальних приміщень і устаткування, спеціалізації працівників на виконанні 
спеціальних функцій, вивчення ринку і врахування його структури та динаміки попиту, 
прогнозування коливання кон’юнктури і вироблення можливостей впливати на неї, 
посилення взаємозв’язку виробництва товарів і їх споживання. Результатом ринкової 
діяльності торговців стало зниження витрат обігу і часу доставки товарів до споживачів і 
стимулювання поглиблення суспільного поділу праці, спеціалізації виробництва та 
розширення ринкового середовища. Сукупний ефект діяльності торгового капіталу не 
тільки прискорив обіг промислового й, загалом, усього суспільного капіталу, а й 
опосередковано створив умови для виробництва у сфері обігу частини вартості. 

Переходом реалізаційних функцій до торговців промисловці звільнилися від 
авансування виробничих елементів торговельного капіталу, що прискорило оборот 
виробничого капіталу та підвищило його прибутковість. Звільнившись від реалізації 
товарів і пов’язаних з ними витрат, промисловці через оптові збутові операції уступили 
певну частину доданої вартості з вигодою для себе. Вона стала певною частиною 
торгового прибутку, а операції: Т’ — Г’ стали означати продаж товарів для підприємців та 
перетворення їх товарного капіталу у грошову форму. Набагато швидше перетворення 
елементів виробничого капіталу у грошову форму збільшило виробництво вартості й 
додаткової вартості. 

Для промисловців оптовий продаж продукції торговцям означає ЇЇ реалізацію. Але 
загальний процес доведення товарів до споживачів відбувається лише тоді, коли вони із 
сфери обігу переходять у сферу особистого чи виробничого споживання. Адже купуючи 
товари у підприємців, торговці обслуговують лише першу стадію кругообігу 
промислового капіталу (Г — Т). Стадія продажу товарів (Т — Г’ ) означає реалізацію 
товару безпосереднім споживачам. Рух авансованого торговельного капіталу, завершуючи 
остаточну реалізацію товарів, здійснює особливий кругообіг: Г — Т — Г’ . Він засвідчує, 
що торговельний капітал є відносно самостійною формою суспільного капіталу, діє лише 
у двох формах — товарній та грошовій, а в своєму кругообігу проходить дві стадії обігу 
— купівлю товарів (Г — Т) та Їх продаж (Т — Г’ ). Його специфічною функцією є 
обслуговування реалізації товарів. При цьому один торговець здатний одночасно 
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обслуговувати потреби багатьох промисловців. Більше того, взаємодія торговельного 
капіталу з промисловим скорочує і час обертання обох відособлених частин суспільного 
капіталу, і створює умови для скорочення частки капіталу сфери обігу, а отже, збільшує 
розмір виробництва. 

Водночас відокремлення торговельного капіталу від промислового збільшує відрив 
сфери виробництва від споживання. Між споживачем і виробником виникає цілий ряд 
посередницьких операцій: промисловець продає вироблений продукт оптовому 
торговцеві, той — дрібному оптовикові, а останній — роздрібному торговцеві. В цьому 
русі товарів промисловець не взаємодіє з кінцевим споживачем і не знає реальних 
розмірів попиту на товари. Його реакція на стан ринку обмежена лише попитом різних 
груп торговців, які до того ж для придбання товарів широко користуються кредитом, хоч 
попередньо куплені товари ще ними не продані. За такого стану продажів промислові 
підприємці навіть у періоди зменшення загального попиту продовжують збільшувати 
виробництво, обсяги якого вже перевищують розмір платоспроможного попиту. Так 
створюються умови надвиробництва товарної маси й періодичного настання економічних 
криз. 

Дві стадії кругообігу торговельного капіталу, пов’язані з придбанням і продажем 
партій товарів, виражають різні економічні відносини, які реалізуються спеціалізацією 
торговців на оптовій та роздрібній торгівлі. Оптова торгівля означає продаж великих 
партій товарів одними власниками товарів іншим. В ній беруть участь як промисловці, так 
і торговці. Як правило, оптова торгівля відбувається на товарних біржах, ярмарках і 
аукціонах шляхом укладання контрактів купівлі-продажу виставлених зразків, 
асортименту й стандартів якості товарів. У результаті торгів значна маса товарів, 
проданих на оптових ринках, ще не переходить у сферу споживання. Продавець 
зобов’язується доставити певну кількість того чи іншого стандартного товару у вказаний 
термін і за домовленою ціною. 

Оптовими операціями займаються великі оптові фірми, які закуповують і 
перепродують товари іншим підприємствам та промисловим компаніям. Нерідко 
створюється складна система руху товару, що охоплює подання замовлень, обробку 
вантажів, зберігання і транспортування. Ось чому оптовий продаж фактично перевищує 
роздрібний товарооборот у десятки разів, охоплюючи як споживчі товари, так і товари 
виробничого призначення. 

Роздрібна торгівля забезпечує перехід товарів у сферу споживання та Їх продаж 
безпосереднім споживачам. У ній здійснюється доопрацювання, сортування й фасування 
споживчих товарів, Їх зберігання та встановлення ціни. Структуру, обсяги й динаміку 
розвитку роздрібної торгівлі визначають досягнутий рівень і структура виробництва 
предметів споживання, що нагромаджуються у ринкових фондах, і структура 
платоспроможного попиту населення. Основні напрями її розвитку характеризуються 
зростанням продажів широкого асортименту товарів у великих універсальних магазинах 
та Їхніх чисельних філіях, що належать торговельним фірмам. Магазини як підприємства 
роздрібної торгівлі виконують такі функції: комерційну, що пов’язана з закупівлею 
товарів, формуванням Їхнього асортименту та обслуговуванням потреб покупців; 
маркетингову — вивчення попиту, реклама, формування споживацьких потреб; 
технологічну — приймання і зберігання товарів, Їх викладка і відпуск; економічну — 
ціноутворення, платежі, розрахунки, облік; соціальну — реалізація доходу населення і 
задоволення його потреб. Кількість магазинів та Їх якісний стан визначають пропускну 
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спроможність роздрібної торгівлі. 
Спеціалізація торговельних підприємств сприяє раціоналізації торгівельних операцій, 

підносить рівень продуктивності праці у сфері торгівлі, створює умови для механізації 
складських робіт, введення методів самообслуговування покупців та впровадження інших 
удосконалень. Окрім мережі торгівлі у магазинах, широкого розвитку набули методи 
обслуговування споживачів посилковою торгівлею, яка особливо слушна в 
обслуговуванні покупців віддалених регіонів і сіл, телефонні закупівлі товарів та 
використання можливостей Інтернету 

У багатьох країнах світу визначне місце в обслуговуванні споживачів посідає 
кооперативна торгівля у двох формах — споживчої та постачальнозбутової кооперації. 
Кооперативні організації відносяться до громадських організацій, користуються 
законодавчо визначеними податковими пільгами і підтримкою держав, тому здатні 
продавати споживачам товари за пільговими цінами. Споживча кооперація об'єднує, 
головним чином, середній клас суспільства та інших споживачів, які зацікавлені у 
використанні громадських засад кооперації та в оптових закупівлях товарів у виробників, 
які потім продають безпосереднім споживачам за нижчими цінами, ніж у фірмових 
магазинах. Постачальнозбутові кооперативи об'єднують дрібних товаровиробників з 
метою підвищення прибуткової діяльності у придбанні необхідних засобів виробництва і 
в збуті продукції . Розвитку кооперативних форм торгівлі сприяє також користування 
кооперативним кредитом за нижчою ставкою відсотка й задоволення інших економічних 
та соціальних потреб. 

Сучасні процеси глобалізації стимулюють розвиток різноманітних форм міжнародної 
торгівлі та організацій, які діють з метою прийняття однотипних правил і торгово-
економічних відносин. Найвідомішими світовими організаціями у складі Організації 
об'єднаних націй с: ЮНСІТРАЛ — комісія ООН з прав міжнародної торгівлі, ЮНКТАД 
— Конференція з торгівлі і розвитку, УНІДРУА — Міжнародний інститут уніфікації 
приватного права. Особливу роль у міжнародній торгівлі відіграють світова організація 
торгівлі (СОТ), до норм і правил якої приєдналася Україна в 2008 р., та Міжнародна 
торговельна палата (МТП), яка об'єднує національні організації ділових кіл і Торгові 
палати. Окрім світових організацій торгівлі, активну діяльність для вдосконалення 
міжнародної торгівлі ведуть численні міжнародні організації регіонального типу, 
міжурядові та неурядові організації. 

Торгівля між покупцями і продавцями різних країн складається із вивезення товарів 
до інших країн — експорту та ввезення Їх з інших країн — імпорту. Зростання експорту 
позитивно впливає на виробництво і зайнятість країни — експортера, а ввезення — 
збільшує сукупний попит і підвищує національний дохід. Обсяги та динаміка експорту й 
імпорту за певний період відображаються у стані торговельного балансу країни: 
перевищення вартості експорту товарів над вартістю імпорту дає активний торговельний 
баланс. Якщо вартість імпорту перевищує експорт, то країна має пасивний торговельний 
баланс. Характер торговельного балансу значною мірою відображає економічний стан 
країни та є одним із важливих показників рівня залежності економіки від зовнішніх 
ринків, стану кон’юнктури і міжнародної конкуренції 

Праця зайнятих у торгівлі працівників є продуктивною, оскільки забезпечує рух і 
відтворення частини сукупного продукту і капіталу. У сфері торгівлі продовжується 
процес виробництва і створюється додатковий продукт у формі торговельного прибутку. 

Торговельний прибуток — прибуток, що створений працею торговельних 
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працівників, а також у результаті перерозподілу частини доходів різних верств населення, 
що привласнюється торговими фірмами після реалізації товарів і послуг. 

На перший погляд функціонування торгового капіталу знижує реалізаційну ціну 
промислових виробів, проданих оптовим торговцям. Але насправді оптова ціна означає 
передачу частини додаткового продукту, створеного у сфері виробництва, торговим 
капіталістам за ціною виробництва, яка включає в собі витрати виробництва (В.в) та 
середній прибуток підприємців на авансований промисловий капітал (Р). Торговці ж, 
реалізуючи товари споживачам, нібито додають торгову надбавку до вартості товарів. Але 
кінцева ціна насправді і є вартістю товару, що містить також середній прибуток торговців 
(L) та набуває форми: 

 
Ціна товару = Вв + Р + L. 
 
Тобто підприємці продали свою продукцію за ціною виробництва, а торгові 

капіталісти реалізували Їх кінцевим споживачам за вартістю. Привласнення торгового 
прибутку стає можливим внаслідок перерозподілу суспільної вартості товарної маcи як 
підсумку міжгалузевої конкуренції та принципу: на рівновеликий капітал — однаковий 
прибуток. 

Утримання безперервності реалізації товарів потребує не тільки періодичного 
авансування капіталу на закупівлю товарів, а й необхідність покривати витрати обігу, які 
поділяються на додаткові витрати обігу і чисті витрати обігу. Додаткові витрати обігу 
своєю природою аналогічні витратам виробництва, тому що пов’язані з продовженням 
процесу виробництва у сфері обігу. Праця зайнятих працівників у них операціях є також 
продуктивною, як і промислових працівників. Вона зберігає створені продукти та 
підвищує їх готовність до споживання, тому додаткові витрати обігу відшкодовуються 
торговцям з грошової виручки після реалізації товарів. 

До чистих витрат обігу відносяться безпосередні витрати на операції купівлі продажу 
товарів, розрахунки, вивчення динаміки попиту і цін, організація рекламної справи тощо. 
Загалом, вони непродуктивні, тому відшкодовуються коштом всієї сукупності суспільного 
додаткового продукту. Якби чисті витрати обігу компенсувалися з торгового прибутку, то 
торгові капіталісти отримували б нижчу норму прибутку, ніж промисловці, а кожний 
промисловець змушений був би частину свого продуктивного капіталу витрачати на 
товарні запаси та інші витрати обігу. В сукупності затрати продуктивного капіталу були б 
набагато більшими, ніж спеціалізований торговий капітал, що зумовило б значне 
пониження середнього прибутку. 

 
 
6. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. 
Розвиток кредитних відносин у сфері обігу суспільного капіталу зумовив виникнення 

різноманітних видів грошових знаків, які стали використовуватися для заміщення 
майнових боргових зобов’язань приватних осіб і держави та набули загального визнання 
як цінні папери. 

Цінні папери — це грошові й товарні документи, які засвідчують право володіння і 
довготермінові зобов’язання емітентів щодо виплати Їхнім власникам доходів. 

До цінних паперів належать акції, облігації, векселі, чеки, депозити та інвестиційні 
сертифікати, акцепти, паї, зберігальні бони, комерційні папери, варанти та ін. Їх 
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функціонування, як правило, не передбачає виплати доходів у вигляді дивідендів або 
відсотків та можливості юридичного оформлення передачі грошових й інших прав. 
Емісією та розміщенням цінних паперів у ринковій економіці прискорюються й 
полегшуються розрахунки, оперативно поповнюються обігові кошти та елементи 
основного капіталу, засвідчуються права володіння і позики. Тому цінні папери поділяють 
на пайові і боргові. 

Пайові цінні папери визначають величину внеску учасника підприємницького 
проекту, свідчать про його членство і право участі в управлінні, а також розмір доходу 
(дивідендів) та частину майна чи коштів, яку він має отримати в разі ліквідації. До 
пайових цінних паперів належать акції, ощадні та інвестиційні сертифікати, депозитні й 
чекові рахунки грошового ринку та інші короткострокові інструменти. 

Борговими зобов’язаннями є облігації та казначейські векселі, що випускаються для 
формування коштів у забезпечення урядових програм, заставні свідоцтва, депозитні й 
ощадні сертифікати. Особливою формою запозичення стали короткострокові комерційні 
папери, до яких відносять прості й переказні векселі, чеки, складські і заставні свідоцтва. 
Вказані форми надання капіталу і способи сплати доходів дозволяють поділити цінні 
папери на капітальні і грошові: 

а) капітальні виступають засобом залучення капіталу і стають джерелом постійного 
доходу Їх власників, тому відносяться до сектора «довгих грошей» (акції, облігації, 
казначейські зобов’язання); 

б) грошові цінні папери (казначейські і муніципальні векселі, депозитні сертифікати, 
чеки, ф’ючерсні контракти, комерційні зобов’язання, угоди про викуп) переважно 
обертаються між фірмами, банками, між банками і казначейством, формуючи один із 
секторів «коротких грошей». 

Як кредитні знаряддя цінні папери виконують функції: 
а) інвестування та кредитування різних сфер і галузей економіки. Акумулюючи 

розрізнені тимчасово вільні кошти населення фінансового капіталу, цінні папери 
спрямовують Їх у господарський оборот та перетворюють мобілізовані кошти у 
довгострокові вкладення капіталів для інноваційного вдосконалення сфер і галузей 
економіки; 

б) переливання інвестиційних і кредитних ресурсів у найприбутковіші виробництва. 
При цьому напрям руху цінних паперів в процесі їх купівлі продажу виконує роль 
об'єктивного індикатора розподілу і перерозподілу суспільного капіталу у найефективніші 
проекти, сфери, галузі й види діяльності та сприяє підвищенню ефективності усієї 
економіки; 

в) служать інструментом фінансування і рефінансування бюджетної системи та 
перешкоджають надлишковій емісії грошової маси і стримують розвиток інфляції; 

г) емісією та розміщенням цінних паперів надається багатоваріантний вибір джерел 
фінансування й кредитування основного та оборотного капіталу, долається жорсткий 
диктат комерційних банків на кредитному ринку. Суб'єкти господарювання, не вдаючись 
до банківських запозичень, миттєво поповнюють кошти для реалізації своїх бізнесових 
проектів; 

д) формують гнучкий механізм зміни суб’єктів власності та розвитку чисельних 
форм змінного капіталу. Розміщенням акцій та інших видів цінних паперів відбувається 
об'єднання невеликих розрізнених заощаджень у потужні інвестиційні пакети. Без 
соціальних потрясінь володінням контрольним пакетом в руках одного акціонера 
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зосереджується фактичний контроль за діяльністю акціонерного товариства; 
е) регулюється сумарний купівельний попит і стримується спекулятивна активність 

тієї частини населення, яка володіє вільними фінансовими ресурсами, а власникам цінних 
паперів забезпечується додаткове джерело доходів, які за розміром перевищують 
депозитний відсоток банків. 

У сфері обігу слід розрізняти реальний і фіктивний капітал. Цінні папери, будучи 
засобом отримання дивідендів і процентів, виконують функцію капіталу, але реальним 
капіталом не с. Зокрема, цінні папери не володіють власною вартістю, не виконують 
ніяких функцій у відтворювальному процесі, не беруть участі у процесі виробництва 
вартості. Їх рух лише опосередковано відображає безперервний рух дійсного капіталу, 
який втілений у вартості промислововиробничих комплексів, обладнанні, технологіях і 
сировині. Акції та облігації лише виконують роль дублікатів дійсного капіталу. 

Ще більш відірвані від функцій реального капіталу облігації державних позик. 
Грошові кошти, отримані в результаті продажу облігацій, використовуються державою 
переважно для покриття дефіциту державного бюджету та інших невиробничих витрат. 

Фактично ці кошти не функціонують у сферах виробництва і обігу, тому не є 
капіталом. Водночас для власників цих облігацій вони виконують роль капіталу, тому що 
надають право привласнювати частину прибутку. 

Капітал, який втілений у цінних паперах, становить особисту власність, що надає 
право Їх власникам привласнювати частину прибутку у формі дивідендів і відсотків, 
називається фіктивним капіталом. 

Виникнувши в процесі руху позичкового капіталу, фіктивний капітал на певній стадії 
розвитку обміну відокремився від нього і став здійснювати самостійний рух на ринку 
цінних паперів. Лише віддалено відображаючи рух реального капіталу, фіктивний капітал 
збільшує обсяги своїх розмірів значно швидше від реального капіталу. Насамперед, 
переважна більшість індивідуальних підприємств перетворилися в акціонерні, що означає 
випуск все нових акцій без зростання дійсного капіталу; зростають обсяги державних 
боргів, обслуговування яких здійснюється розміщенням облігаційних позик; діє закон 
тенденції норми прибутку до зниження, що зумовлює підвищення курсу цінних паперів і 
бажання розміщувати Їх на ринку цінних паперів. 

Власники великих капіталів отримують доходи не лише у формах процентів, 
дивідендів, біржового прибутку від спекулятивних операцій з цінними паперами, а й 
привласненням засновницького прибутку. 

Засновницький прибуток — це різниця між сумою цін акцій, що розміщені 
відкритою підпискою на ринку, та номінальною вартістю акцій, що відображають реальні 
розміри акціонерного капіталу. 

Засновницький прибуток є частиною додаткового продукту, що створений на 
акціонерних підприємствах, має нетрудовий, а пайовий характер, розподіляється та 
привласнюється засновниками АТ за розміром його. Утворюється він внаслідок 
розбіжності номінальної та курсової вартості акцій на основі різниці між сумою цін 
товарів, проданих засновниками АТ, і сумою капіталу, інвестованого ними в акціонерне 
підприємство. 

Особливості сучасної НТР і пов’язані з нею комп’ютеризація і автоматизація 
біржових розрахунків сприяли інтенсифікації біржових операцій та вагомому зростанню 
усіх форм фіктивного капіталу. 

Засновницький прибуток привласнюється не лише внаслідок продажу акцій за 
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курсовою ціною, а й на основі так званого «роздвоєння» капіталу. Для цього засновники 
випускають в обіг акції на суму, що перевищує розміри справжнього капіталу. За таких 
умов засновницький прибуток утворюється коштом грошових капіталів рядових 
акціонерів. «Роздвоєння» акціонерного капіталу в сучасних умовах утруднює мобілізацію 
голосів акціонерів для персональних змін у керівному складі АТ, посилює владу вищих 
менеджерів, а головне, модифікує фінансові групи з сімейно — планових у регіональні 
коаліції з міцними взаємовідносинами. 

В 90і роки минулого століття набули поширення трастові послуги банків. Банки 
стали отримувати від власників довірителів пакети цінних паперів під зобов’язання 
підтримання гарантованого доходу. В межах цього банки здійснюють належні операції з 
довіреними цінними паперами з метою привласнення доходу. Цим же цілям служать: 
система участі, тобто багатоступінчаста система залежності і контролю капіталів інших 
фірм; принцип «обмеженої відповідальності» — заснування досить ризикових з позицій 
прибутковості підприємств, які на базі індивідуального капіталу не змогли б утворитися. 

На фондовому ринку Їх акції стають предметом різноманітних фінансових махінацій 
з метою надмірного збагачення. 

Механізм привласнення засновницького прибутку діє і в Україні. Зокрема, емітовані 
акції АТ продаються за курсовою вартістю, що є вищою від номінальної ціни, а різниця 
привласнюється засновниками. Хоч умови і розміри випуску акцій регламентуються 
розміром статутного фонду чи вартістю майна, але систематично здійснюються додаткові 
випуски акцій, розширює діяльність система участі і контролю та інші форми 
привласнення доходів на основі фіктивного капіталу. 

 
Облігації: 
Курсова ціна складається на ринку під впливом умов позики, прибутковості облігації 

та ринкової кон’юнктури на кожний даний момент. Розраховується вона за формулою: 
 
P=M/(1+i)n, 
де P – поточна ціна облігації 
     M – вартість на момент погашення; 
     i – вартість відсотка як десяткового дробу; 
     n – число періодів виплати відсотків 
 
Ринкова ціна виражається у відсотках до номіналу, приміром, у формі числа 77,90. 

Це означає, що ринкова ціна облігації складає 77,90 % від номіналу. Окрім ціни, у разі 
перепродажу облігації покупець сплачує продавцеві належний відсоток, що починається з 
дня останньої виплати відсотків. Процент розраховується за формулою: 

 
Sн=Цн*S/100*c/360, 
 
де, Sн – належний відсоток 
Цн – номінальна вартість облігації; 
S – процентна ставка купона відповідного року; 
c – число календарних днів, що минули з часу останньої виплати відсотків і до дня 

купівлі облігації. 
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Акції 
Грошовий вираз вартості, що сплачується за одну акцію, має такі форми ціни: 

номінальну, курсову (ринкову), емісійну і балансову. Номінальна ціна акції визначається 
на лицьовому боці або задекларована у статуті акціонерного товариства. Вона 
розраховується як часточка колективної вартості, що припадає на одну акцію: 

 
Номінальна ціна = Статутний фонд / Кількість акцій. 
 
Ринкова ціна або курс акцій — фактична продажна ціна. Тобто та ціна, за якою акція 

продається на ринку цінних паперів, щоб конвертуватися у грошовий вираз: 
 
Курс акцій = Дивіденд / позичковий відсоток *100 
 
Емісійна ціна виражає вартість акції на первинному ринку. Як правило, вона дещо 

вища, ніж номінальна, щоб покривати видатки на емісію та сформувати емісійну надбавку 
— перевищення емісійної ціни над номінальною: 

 
Ціна емісійна = Номінальна ціна + (затрати на емісію та емісійний дохід). 
 
Балансова (книжкова) ціна акції визначається на основі документів і фінансової 

звітності в ході аудиторської перевірки як реальна вартість капіталу, що припадає на одну 
акцію 

 
Ціна балансова = Оф + Ок/К, 
 
Оф – основний капітал на день перевірки 
Ок – оборотний капітал; 
К – кількість акцій, емітованих акціонерним товариством на день аудиторської 

перевірки. 
 
 

Тема 9. Ринкові відносини в аграрному секторі 
 
1. Аграрна сфера виробництва та її особливості 
2. Рентні відносини 
3. Агропромислова інтеграція та її форми 
4. Агробізнес і механізм його функціонування 
 
 
1. Аграрна сфера виробництва та її особливості 
Сільське господарство є однією з базових галузей народного господарства, специфіка 

якої визначається впливом на виробництво природного фактора – землі, яка виступає і як 
предмет праці, і як засіб праці. Обмеженість землі та її особливості визначають специфіку 
виробництва й аграрних відносин, специфіку ціноутворення та особливості 
підприємницької діяльності та ринкових відносин, необхідність державної підтримки 
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сільськогосподарського виробництва. Сільське господарство має досить розгалужену 
систему виробничих зв’язків з іншими сферами економіки. Все це свідчить про 
різноманітність відносин, пов’язаних з підприємницькою діяльністю у сільському 
господарстві. Їх важливою складовою частиною виступають аграрні відносини.  

Аграрні відносини – це особливий вид економічних відносин у суспільстві між його 
членами, господарствами, державою з приводу привласнення різних об’єктів власності, а 
також землеволодіння, землекористування, реалізації сільськогосподарської продукції та 
розподілу доходів господарств 

Підприємницька діяльність у сільському господарстві при наявності в ньому 
різноманітних форм власності і господарювання, враховуючи особливості галузі, досить 
різнобічна, складна, ризикована. Підприємцями на селі можуть бути фермери, орендарі, 
менеджери акціонерних товариств та інші суб’єкти. Всіх їх єднає ставлення до землі, 
випуск специфічної продукції рослинництва і тваринництва, інших підгалузей. Для цього 
вони повинні (і це закріплено в законодавстві багатьох країн) мати щонайменше середню 
сільськогосподарську освіту, знати техніку і вміти правильно її експлуатувати, бути добре 
обізнаним з сучасними технологіями вирощування і переробки сільськогосподарської 
продукції, знати облік, уміти користуватись обчислювальною технікою тощо. 

Специфіка сільського господарства обумовлена наступним.  
1. Природній фактор має важливе, а іноді і вирішальне значення. Земля – основний 

засіб і предмет праці, всезагальна умова для всякого виробництва, середовище для 
проживання людей. Слід розуміти, що природній фактор не обмежується землею як 
такою. До нього відноситься водний фактор, клімат, рельєф місцевості, ліси, заповідники 
тощо. 

Оскільки земля в сільському господарстві виступає як основний чинник вироб-
ництва, підприємець насамперед повинен дбати про її продуктивність. Аграрне 
виробництво, хоч і ґрунтується на природних чинниках, але рівень його продуктивності 
значною мірою залежить також від соціальних чинників, з одного боку, а з іншого – від 
рівня розвитку науки, техніки, технології, їхнього практичного впровадження у процес 
виробництва з метою досягнення вищого економічного ефекту, а отже, спрямування 
значних коштів на проведення цих заходів.  

2. Речовий фактор – перш за все специфічні виробничі фонди (живі тваринні і 
рослинні організми). Слід також ураховувати, що в сільському господарстві частина 
капіталу (продуктивна і робоча худоба, плодово-ягідні насадження, насіння, корми тощо) 
відтворюється у нетоварній формі, оборот капіталу проходить значно повільніше. Це 
зумовлює вищу капіталомісткість виробництва, а зрештою, і більший ступінь ризику 
підприємця за рахунок більш високої капіталомісткості одиниці доходу і більш низької 
норми прибутку. 

3. Особистий фактор – робоча сила. Землеробство потребує більш високого рівня 
кваліфікації зайнятих: знання законів природи, розвитку тваринного і рослинного 
організмів, технології, досягнень НТР, менеджменту. У сільському господарстві існує 
сезонність праці, менша мобільність, різноманітність праці. 

4. Відносно велика залежність від кліматичних умов зумовлює значний ризик з 
боку підприємців, змушених витрачати частину капіталу на страхування, хоча повністю 
передбачити всі можливі колізії, пов’язані з повенями, засухою, втратами від шкідників і 
хвороб сільськогосподарських рослин і тварин, неможливо.  

5. Сезонний характер виробництва у землеробстві зумовлює особливості організації 
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праці, визначає певні вимоги до спеціалізації підприємств, що є причиною 
нерівномірності надходження продукції та доходів протягом року, вимагає більш 
широкого, ніж в інших галузях, користування кредитними ресурсами. 

Виходячи з особливостей агропромислового виробництва, можна в основних рисах 
виділити ті особливості підприємницької діяльності, які не притаманні іншим галузям, 
або набувають особливого значення для розвитку бізнесу в АПК.  

Проблему підприємництва, підприємницьке середовище в аграрній сфері та в 
сільському господарстві України необхідно розглядати з урахуванням галузевих 
особливостей, які вносять певні корективи в теорію і практику підприємництва.  

Перша і найголовніша особливість полягає в тому, що сільське господарство є 
необхідною діяльністю з метою задоволення потреб населення в продуктах харчування і 
рівень його розвитку повинен забезпечувати продовольчу безпеку держави, з іншого – 
постачає сировину для підприємств легкої та переробної промисловості. Тому стосовно 
підприємництва сільське господарство є постійною і важливою діяльністю. 

По-друге, сільські території як місце прикладання праці і проживання населення не 
можуть бути занедбаними, бо це призведе не тільки до біологічного (прикладом є зони 
відчуження внаслідок аварії на ЧАЕС), а й суспільного занепаду. В зв’язку з цим держава 
через законодавчу та економічну політику має створити необхідні умови для формування 
підприємництва в усіх (різного ступеня придатності для сільського господарства) 
регіонах. 

По-третє, сільське господарство відзначається: а) високим ступенем ризику, котрий 
пов’язаний з природнокліматичними умовами; б) є конкурентною сферою, тоді як 
обслуговуючі галузі – це монополізовані сфери; в) відсутністю еластичності зв’язку між 
попитом на сільськогосподарську продукцію і цінами; г) низькою мобільністю сільських 
підприємців, бо головний засіб – земля – не може переноситися на іншу територію; д) 
сезонністю; е) малою швидкістю обігу коштів і тому потребує державної підтримки. 

В розвинутих країнах світу сільськогосподарська галузь підтримується державою, 
оскільки вона не може ризикувати продовольчою безпекою населення.  

По-четверте, перетворення в аграрному секторі економіки визначаються не тільки 
найбільш важливими, й найбільш важкими в плані реалізації. 

По-п’яте, сільськогосподарське виробництво здійснюється не тільки за умови 
одержання прибутку, але й збитковості, так як забезпечує рівень виживання сільської 
сім’ї, незважаючи на витрати. Однак таке господарювання не є підприємницьким і не 
може бути об’єктом стратегічного розвитку сільського господарства. 

По-шосте, сільське господарство пов’язане з живою природою і середовищем 
проживання людини, що потребує витрат коштів на природоохоронні заходи, на 
відтворення самої природи, а також постійного контролю підприємців з боку держави 
щодо збереження навколишнього середовища. 

По-сьоме, певні технологічні особливості, зокрема необхідність чергування полів, 
дотримання сівозміни, врахування виснажливості ґрунтів, поєднання рослинництва і 
тваринництва тощо вимагають спеціальних знань, а, отже, підготовки підприємців. 

По-восьме, в сільському господарстві України присутні крім невеликих, крупні та 
середні сільськогосподарські формування і тому система підприємництва подібна до 
середніх промислових підприємств. 

На селі поєднуються різні форми господарювання: суспільна трудова діяльність у 
товарних господарствах, особиста праця у підсобному і домашньому господарстві. 



ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  МЕНЕДЖМЕНТ 

106 

 

Складовою частиною аграрних відносин виступають земельні відносини. 
Земельні відносини – це суспільні відносини з приводу володіння, користування, 

розпорядження і управління землею на державному, господарському і 
внутрішньогосподарському рівнях як об’єктом господарювання, так і засобами 
виробництва у сільському господарстві. 

Поняття земельних відносин охоплює широке коло питань економічного 
(виробничого) і правового характеру. В основі земельних відносин лежить категорія 
власності на землю. Тому зміну і розвиток земельних відносин пов’язують зі зміною і 
розвитком форм власності на землю. Земельні відносини як складова виробничих 
відносин, можуть бути як стимулюючим, так і стримуючим фактором у розвитку 
продуктивних сил. 

Характерною ознакою трансформації земельних відносин на сучасному етапі є 
приватизація землі, розвиток багатоукладної економіки на основі поєднання переваг 
колективної форми організації праці і приватної власності, особистого інтересу в 
підвищенні продуктивності праці на землі. Приватизація земель сільськогосподарського 
призначення здійснюється через визначення частки кожного члена колективу у спільній 
власності на землю, передану у колективну власність сільськогосподарських підприємств. 
Земельні відносини регулюються спеціальним земельним законодавством, яким 
визначаються правовідносини щодо землі як об’єкта земельних відносин, що виникають у 
процесі сільськогосподарського виробництва між суб’єктами земельних відносин.  

Об’єктами земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва є землі 
сільськогосподарського призначення (рілля, землі під багаторічними насадженнями, 
сіножатями і пасовищами) всіх форм власності і господарювання, Суб’єктами земельних 
відносин є окремі громадяни (фізичні особи) та юридичні особи, держава в особі 
відповідних органів державної влади та територіальні громади сіл, селищ і міст в особі 
відповідних рад. Суб’єктами правовідносин щодо землі діють у межах чинного 
законодавства. 

Основу формування і розвитку земельних відносин у будь-якій суспільно-
економічній формації складає власність на землю. 

Тому важливу увагу необхідно приділити відносинам власності на землю, її формам. 
1. Землеволодіння – це володіння ділянкою землі окремою особою, групою осіб або 

державою на правах повної власності. 
2. Землекористування – це користування ділянкою землі окремою особою, 

кооперативами або громадськими організаціями, державними сільськогосподарськими 
підприємствами і закладами для певних цілей. 

3. Розпорядження – це комплекс прав, які дозволяють її відчужувати: дарувати, 
продавати, передавати у спадок тощо. 

У сільському господарстві існують такі форми підприємств: підсобні господарства; 
сімейні ферми; ферми з найманою працею; державна форма, колективні 
сільськогосподарські спілки; кооперативи, садівницькі підприємства; акціонерні 
товариства. 

Значного поширення у світі набула форма аграрних відносин, пов’язана з 
розмежуванням прав власності на право володіння і право користування та 
розпорядження землею. Ці відносини виникають між земельними власниками та земле-
користувачами-підприємцями з приводу оренди землі. 
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2. Рентні відносини 
Важливішою складовою аграрних відносин є рентні відносини. Рента як історична 

економічна категорія виражає відносини привласнення додаткового продукту власником 
землі у формі ренти або орендної плати за користування землею та існує в різних формах. 
Земельна рента на ранніх етапах розвитку вилучалася на основі особистої залежності 
безпосереднього виробника (раба, кріпака) від власника (рабовласника, феодала), 
спочатку існувала у формі панщини, згодом – оброку (у натуральній формі). Пізніше 
земельна рента формується у грошовій формі на основі прикладання капіталу до землі й 
тому є в загальній масі надлишком додаткового прибутку над середнім прибутком. 

Оскільки зберігається монополія на землю як об’єкт господарювання, існують різні 
за своєю родючістю та розташуванням землі, зберігається об’єктивна причина існування 
земельної ренти, а відтак, і рентних відносин. Рента – це економічна форма реалізації 
власності на землю, а рентні відносини – це відносини між державою, 
сільськогосподарськими підприємствами та індивідуальними землевласниками щодо 
виробництва, розподілу і використання додаткового доходу, який створюється в 
сільському господарстві. 

Вивчаючи питання про форми земельної ренти (диференціальну, абсолютну, 
монопольну, екологічну), необхідно усвідомити причини, умови, джерела кожної з них. 

Оскільки землі розрізняються за своєю родючістю, розташуванням щодо ринків 
збуту і кліматичними умовами місцевості, то при господарюванні на найкращих землях 
виникає додатковий (надлишковий) дохід. Такий дохід виникає і в промисловості, однак у 
сільському господарстві він має фіксований характер і називається диференціальною 
рентою. 

Отже, причиною диференціальної ренти є монополія на землю як об’єкт 
господарювання. Джерелом її формування є праця, що прикладається до кращих і 
середніх за родючістю ділянок землі. Диференціальна рента буває двох видів (І і ІІ). Рента 
І пов’язана з такими умовами: відмінності у родючості окремих ділянок землі і 
відмінності у їх розташуванні відносно місць збуту продукції. 

Загальною умовою виникнення ренти є товарно-грошові відносини. Наявність 
товару, грошей, ринкових відносин передбачає, що господарства, розташовані навіть на 
найгірших землях, можуть за рахунок реалізованої продукції не тільки відшкодувати 
виробничі затрати, а й одержати чистий дохід, без якого неможливе розширене 
відтворення. А це означає, що суспільна вартість сільськогосподарських товарів повинна 
визначатися не середніми, а найгіршими умовами виробництва. За цих умов 
індивідуальна вартість товарів, вироблених на середніх і найкращих ділянках, буде 
нижчою за суспільну вартість. Внаслідок цього господарства, що використовують середні 
і найкращі землі, одержують надлишковий продукт і надлишковий дохід, який і є 
диференціальною рентою.  

Отже, диференціальна рента – це різниця суспільної та індивідуальної вартості 
товарів, вироблених за середніх і найкращих умов господарювання. Розрізняють 
диференціальну ренту І і диференціальну ренту ІІ.  

Диференціальна рента І відображає економічні відносини в суспільстві щодо 
виробництва і використання надлишкового доходу, зумовленого різною родючістю землі 
та її неоднаковим розташуванням відносно ринків.  

Диференціальна рента І як економічна категорія – це відносини між власниками 
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землі (орендодавачами) і підприємцями-фермерами (орендарями) з приводу присвоєння 
власником доходу, який перевищує середню норму прибутку. Збільшення її залежить від 
екстенсивного розвитку сільського господарства. 

Диференційна рента ІІ відрізняється від ренти І умовою утворення – відмінностями 
у продуктивності додаткових вкладень капіталів у землю. Як економічна категорія 
диференціальна рента ІІ – це відносини між орендодавцями і орендарями землі з приводу 
присвоєння власниками землі додаткового доходу ІІ, пов’язаного з неоднаковою віддачею 
капіталу. Вона пов’язана з інтенсифікацією виробництва. Диференціальна рента ІІ 
виникає в результаті нових продуктивніших капіталовкладень у землю, застосування 
досконаліших машин, технологій виробництва, а також меліорації, найкращого насіння, 
добрив тощо. 

Причиною абсолютної земельної ренти є монополія приватної власності на землю. 
Її одержують всі власники земель. Вона є різницею між суспільною ціною виробництва на 
гірших землях та індивідуальною ціною виробництва на кращих і середніх землях. Ця 
різниця перевищує середню норму прибутку внаслідок більш низької органічної будови 
капіталу у сільському господарстві, ніж у промисловості. 

Монопольна рента породжується обмеженістю і не відтворюваністю земель 
особливої якості чи певних кліматичних умов, за яких лише можливе отримання певної 
частини продукції сільського господарства (чай, кава, цитрусові, тютюн, виноград, рис і 
т.д.). Причиною цієї ренти є монополія на землю, розташовану у виняткових природних 
умовах.  

Монопольна рента – це надприбуток внаслідок різниці між монопольною ціною та 
вартістю рідкісного продукту сільського господарства. Вона створюється від доходів тієї 
частини населення, яка купує на ринку дефіцитні землеробські продукти. Власники таких 
земель отримують додатково до інших видів ренти монопольну ренту. 

Екологічну ренту отримують власники екологічно чистих земель, вироблена 
продукція на яких дуже дорога. 

Розглядаючи дане питання теми, необхідно зрозуміти категорії “рента” і “орендна 
плата”. Частина прибутку, яка створюється у процесі підприємницької діяльності на землі, 
та передається її власнику за право користуватись нею, називається земельною рентою. 
Остання виступає економічною формою реалізації власності на землю (і її природні 
ресурси), є доходом від земельної власності, не пов’язаним з підприємницькою 
діяльністю. Орендна плата (частина прибутку орендаря-підприємця, який він віддає 
власнику землі за дозвіл користування землею) може не співпадати з земельною рентою у 
тому випадку, коли до її складу, крім ренти входять і такі елементи як відсоток на раніше 
вкладений у землю капітал, амортизація тощо. 

За ринкової економіки рентні відносини (відносини щодо виплати і привласнення 
земельної ренти) виникають між власниками землі, з одного боку, і користувачами землі, 
з іншого. 

Під орендою розуміють передачу права користування й розпорядження власністю 
однією юридичною особою – власником іншій – користувачу на принципах повернення і 
платності та умовах, передбачених договором. В Україні оренда як форма нетрадиційного 
господарювання виникла наприкінці 80-х – на початку 90-х років, коли селяни частину 
землі й засобів виробництва почали брати в тимчасове самостійне користування. Проте 
правові основи оренда отримала лише після ухвалення Верховною Радою України в 1992 
р. Закону України "Про селянське (фермерське) господарство", в якому гарантується 
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право громадян на створення фермерських господарств, а також на орендування землі. 
Характерні ознаки орендних відносин: 
• наявність двох суб’єктів цих відносин – власника й користувача (орендаря). В ролі 

того, хто надає оренду, може бути лише власник землі. Орендарями можуть бути фізичні і 
юридичні особи, їх коло чинним законодавством України не обмежується; 

• орендні відносини за своєю природою вторинні, похідні, вони передбачають лише 
право користування, розпорядження власністю. Власність залишається за первинним 
власником, тому орендні відносини будуються на принципі повернення; 

• власник передає орендарю право продуктивно використовувати землю, тобто 
потенційну можливість отримати від оренди землі певний дохід. Цілком природно, що за 
це потрібно платити. Тому обов'язковою умовою орендних відносин є платність, яка 
виступає в формі орендної плати; 

• орендні відносини завжди мають договірний характер. Орендна плата – це 
заздалегідь визначена певна величина доходу орендаря, яка встановлюється в абсолютній 
величині (на весь строк орендного договору) й виплачується власнику землі щороку або 
щокварталу залежно від умов договору. 

Основним джерелом орендної плати є додатковий продукт, який одержують у 
процесі використання землі. Причому не весь додатковий продукт, а лише його певна 
частина. Одна частина у формі підприємницького доходу (середній прибуток) 
залишається орендарю, а інша частина (рента) у формі орендної плати виплачується 
земельному власнику за право користування його землею. Отже, в такому разі орендна 
плата виступає формою вияву ренти. А рента, в свою чергу, є джерелом орендної плати. 

Важливим питанням даної теми є ціна землі – це така сума грошей, яка будучи 
покладена в банк, дозволяє її власнику отримати дохід у формі відсотка, що дорівнює 
земельній ренті: 

 

100⋅=
Z
RЦ з , 

де R – рента, Z – норма позичкового відсотка. 
Ціна землі – ірраціональна форма, тому що земля по своїй природі не є товаром, 

вона не є результатом праці людей, а, отже, не має вартості. При певних соціально-
економічних умовах вона набуває форми товару, ціна на який заснована не на вартості 
товару, а на доході, який земля приносить при її використанні власником. Тому ціна землі 
– це капіталізована земельна рента. 

 
 
3. Агропромислова інтеграція та її форми. 
Під впливом НТР відбувається інтенсивний процес модернізації цілих галузей 

господарства, який виявляється у впровадженні якісно нових типів виробництва. 
Реалізація досягнень НТР, розширюючи масштаби виробництва, об'єктивно потребує 
концентрації та спеціалізації виробництва. В основі цього процесу лежить розвиток 
суспільного поділу праці. 

Тобто, в умовах високих рівнів розвитку продуктивних сил суспільний поділ праці 
об'єктивно зумовлює необхідність об'єднання раніше самостійних функцій і процесів на 
основі розвитку міжгалузевих зв’язків. Доцільність розвитку цих зв'язків зумовлена рядом 
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чинників, основними з яких є досягнення високої стабільності та ритмічності в постачанні 
переробних підприємств сільськогосподарською сировиною; розвиток вузької 
спеціалізації, а отже, і концентрації виробництва, що забезпечує економію праці, повнішу 
зайнятість робочої сили протягом року та ефективніше використання виробничих 
потужностей як у промисловості, так і у сільському господарстві; зниження витрат 
виробництва тощо.  

Інтегрованість з латинської означає цілісність, закінченість, єдність. На рівні галузі 
інтегрованість передбачає такі умови функціонування, які дозволяють сформувати 
закінченість через об’єднання в ціле певних частин. 

Розглядаючи питання про агропромислову інтеграцію, необхідно визначити її 
сутність і основні форми.  

Метою інтеграції є поєднання економічних інтересів сільськогосподарських 
товаровиробників і підприємств промислової переробки сільськогосподарської сировини, 
спрямованих на високий кінцевий результат. Виходячи з цього, основою підвищення 
ефективності АПК є зростання ефективності функціонування всіх його учасників на 
основі концентрації, поглиблення їх спеціалізації на забезпеченні виконання окремих 
технологічних процесів, з одного боку, і забезпеченні раціонального і взаємовигідного 
розподілу одержаного кінцевого прибутку між усіма учасниками інтегрованого 
формування, з другого. 

Сутність агропромислової інтеграції, полягає в тому, що з розвитком виробничих сил 
і подальшим поглибленням суспільного поділу праці відбувається формування, тобто – 
відособлення окремих галузей і видів діяльності, тісно пов'язаних з виробництвом 
сільськогосподарської продукції, її зберіганням, транспортуванням, переробкою та 
реалізацією, а також з виготовленням необхідних знарядь праці і матеріалів для 
забезпечення безпосередньо самого сільськогосподарського виробництва на основі 
впровадження новітніх технологій.  

Суть агропромислової інтеграції пов’язана з розумінням економічних відносин в 
аграрному секторі. Вони представляють собою сукупність відносин, що виникають між 
людьми з приводу: 

– привласнення й використання землі та інших засобів виробництва; 
– спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва як всередині підприємства 

так і за його межами; 
– існують в усіх сферах відтворення: виробництві, розподілі, обміні та споживанні 

сільськогосподарської продукції. 
Агропромислова інтеграція – це об’єктивний процес спеціалізованого, зв’язаного 

спільним виробничим циклом сільськогосподарського і промислового виробництва у 
єдину систему відтворення.  

Вона реалізується у таких формах: 
1. контрактна форма (угоди); 
2. агрофірми, агрокомбінати, спілки, кооперативи (тобто форми господарювання на 

селі); 
3. агропромислове комбінування на регіональному рівні; 
4. агропромисловий комплекс країни. 
Відомо, що перед початком реформ в Україні агропромислова інтеграція мала 

широке розповсюдження. Вона проявлялась на різних рівнях: внутрі підприємства, 
міжгосподарському, районному, обласному, регіональному, загальнодержавному, в 
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галузевих агропромислових підкомплексах. Організаційні форми інтеграційних 
формувань спеціалісти поділяють на: асоціації, союзи, сільськогосподарські кооперативи, 
корпорації, агропромислові комбінати, концерни, агрофірми, холдінги. Ці форми 
інтеграційних формувань відомі.  

Але сьогодні ускладнення економічних відносин обумовлює необхідність 
наповнення інтеграційних процесів новим змістом. Так, поширеними є асоціації в яких 
інтегратором виступають переробні підприємства. Вони формують сировинну базу на 
основі оренди землі і майна та за рахунок фінансової допомоги і кредитування 
сільськогосподарських товаровиробників, впровадження нових високопродуктивних 
технологій. Переробні підприємства стають власниками виробленої продукції, в зв’язку з 
чим залишається проблема взаємопогодження інтересів учасників об’єднання.  

Поняття інтеграції означає процес поєднання пов’язаних у технологічному ланцюгу 
підприємств різних галузей агропромислового комплексу, які забезпечують послідовну 
реалізацію технологічного процесу виготовлення кінцевого споживчого продукту. 

Економічне об'єднання підприємств, що інтегруються, може набувати різних форм. 
Умовно їх можна поділити на дві основні групи – горизонтальні та вертикальні. 

Вертикальна – передбачає формування зв’язків між галузями різних сфер АПК. 
Економічний зміст вертикальної кооперації полягає в формуванні єдиної замкнутої схеми 
виробництва продукції, що повинно сприяти оптимізації існуючих фінансових і товарних 
потоків. Крім того вона усуває залишкові ланки в єдиному процесі відтворення і реалізації 
продукції, створює можливості кращого використання виробничих потужностей, 
реалізації взаємовигідних інтересів усіх учасників. Саме вертикальна інтеграція, тобто 
міжгалузеве кооперування підприємств і виробництв різних галузей економіки, 
технологічно і організаційно пов’язаних між собою, може забезпечити єдність і 
неперервність відтворювального і технологічного процесів, а також зниження витрат, 
підвищення ефективності виробництва й якості продукції. Основними формами 
вертикальної інтеграції, в яких відбувається технологічне, економічне і організаційне 
злиття промисловості та сільського господарства, можна вважати агропромислові 
підприємства, фірми, комбінати та об’єднання. 

У повоєнні роки на основі вертикальної інтеграції в розвинених країнах Європи та у 
США набула поширення «квазіформа» вертикальної інтеграції – диверсифікація. Сутність 
її полягала в проникненні великих промислових і торгових компаній, не пов'язаних між 
собою ні технологічно, ні функціонально, в сільське господарство, скуповування ними 
земель і організація на них виробництва певної продукції. Конкретним вираженням цієї 
форми інтеграції стали конгломерати.  

Горизонтальна інтеграція виникла значно раніше, ніж вертикальна. Вона виявляється 
у зростанні частки великого виробництва в межах галузі. Цей процес ґрунтується на 
концентрації й централізації виробництва та капіталу, створенні спільних великих 
підрозділів з виробництва певної продукції. Це можуть бути комплекси, фірми, ферми, 
колективні, державні та кооперативні господарства.  

Горизонтальна – стосується об’єднання підприємств в межах однієї галузі. На її 
основі створюються, зокрема, фінансові передумови придбання та використання дрібними 
й середніми господарськими одиницями сучасних потужних засобів виробництва і 
технологій з одночасним поглибленням спеціалізації. 

Внутрігосподарська – дозволяє раціональніше й ефективніше використовувати 
аграрний ресурсний потенціал, за рахунок переробки сільськогосподарської продукції на 
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місці, скорочуються транспортні витрати, зберігається якість сировини, а реалізація 
готових харчових продуктів забезпечує вищий дохід, ніж реалізація сировини. 

Залежно від стадії виробництва кінцевого продукту, на якій функціонує фірма-
інтегратор, розрізняють два види агропромислової інтеграції – пряму і зворотну. Пряма 
передбачає, що управлінські рішення щодо організації виробництва, а дуже часто й 
виробничо-фінансові функції бере на себе фірма, яка перебуває на попередніх ланках 
технологічного процесу, що охоплює виробництво, переробку і збут кінцевої продукції. 
Це може бути фірма, яка випускає засоби виробництва, або компанія з матеріального 
забезпечення. При зворотній інтеграції її організаторами є фірми «після-фермерської 
стадії виробництва». Це передусім переробні підприємства або торгові компанії, а 
подекуди й фермерські кооперативи, що спеціалізуються на переробці або збуті 
сільськогосподарської продукції. Значного поширення зворотна інтеграція набула у 
птахівництві й овочівництві у країнах ЄС і США. 

Агропромислові зв’язки на рівні виробничих підприємств і фірм у своєму розвитку 
спираються на більш значний економічний інтеграційний процес – формування 
структурного новоутворення в економіці в цілому, яке дістало назву аграрно-
промислового комплексу (далі – АПК).  

Аграрно-промисловий комплекс – це вертикально інтегрована і скоординована 
сукупність галузей і підприємств, зайнятих виробництвом продовольства, продуктів з 
сільськогосподарської сировини, їхнім зберіганням, переробкою і доведенням до 
споживача. 

АПК – це не лише сукупність галузей і окремих підприємств загального 
організаційно-технологічного ланцюга, пов’язаних між собою модифікованими 
економічними відносинами. Його формування є загальнонаціональною, а в багатьох 
випадках і міжнародною координацією виробництва й реалізації великої групи споживчих 
товарів, насамперед продовольства та товарів, які прямо пов’язані з сільським 
господарством. 

Агропромисловий комплекс країни (АПК) – це економічна категорія, що виражає 
сукупність виробничих відносин між аграрним виробництвом і зв’язаними з ним галузями 
з приводу виготовлення і доведення до споживача товарів, створених з 
сільськогосподарської сировини. 

Структура АПК включає чотири сфери  
І сфера – індустріальна, і, тобто галузі, які забезпечують сільське господарство 

технікою, виконують ремонтні роботи, ведуть специфічне будівництво на селі, 
виробляють мінеральні добрива, засоби захисту рослин і т.д. Машинобудування 
(тракторне і сільськогосподарське, для легкої та харчової промисловості), хімічна 
промисловість (виробництво мінеральних добрив, засобів захисту рослин), 
мікробіологічна й комбікормова галузі тощо. 

ІІ сфера – аграрна сфера – власне сільське господарство, мисливство, рибальство, 
лісове господарство, садівництво, городництво, особисте підсобне господарство селян;  

ІІІ сфера – галузі, які займаються заготівлею, переробкою, транспортуванням та 
реалізацією сільськогосподарської продукції. 

ІV сфера – галузі виробничої та соціальної інфраструктури (шляхи сполучення, 
зв’язок, матеріально-технічне постачання, складське та сфера, що забезпечує загальні 
умови життєдіяльності людей – культурно-побутове обслуговування населення) тощо.  

Найголовнішою економічною функцією АПК с задоволення потреб споживачів і 
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зниження витрат на виробництво і переробку продукції, а також поліпшення соціальних 
умов працюючих. Ця мета досягається через розв’язання суперечностей і усунення 
негативних наслідків.  

Координування сільськогосподарської діяльності з іншими сферами АПК може 
здійснюватися різними шляхами: за допомогою відкритого ринку, контрактної, 
кооперативної, вертикальної і комбінованої інтеграції. Відкритий ринок передбачає 
купівлю необхідних засобів і продаж продукції сільськогосподарськими виробниками на 
основі економічної доцільності, беручи на себе весь ризик. Такий спосіб узгодження 
окремих технологічних стадій в процесі виробництва продуктів харчування не є 
поширеним.  

Загострення суперечностей у сфері агропромислового виробництва зумовлює 
необхідність активізації держави щодо його регулювання з тим, щоб забезпечити, з 
одного боку, відповідний рівень цін, доходів та обсягів виробництва для виробників, а з 
іншого – охорону і правильне використання земель і водних ресурсів, а також наукове 
забезпечення розвитку АПК. Необхідність державного регулювання економіки зумовлена 
також тим, що аграрному сектору притаманна відсталість соціально-економічної 
структури, а отже, особлива гострота соціальних конфліктів і їх затяжний характер, 
пов’язаний у розвинених країнах з надвиробництвом, а в інших – з гострим дефіцитом 
продовольства. Крім того, є й інші причини, що зумовлюють необхідність такого 
регулювання. 

Державне регулювання сільськогосподарського виробництва здійснюється 
практично в усіх країнах. Проте його мета, методи здійснення, а також механізм 
регулювання визначаються конкретними особливостями становища в АПК чи галузі, 
можливостями уряду тощо. У країнах колишнього радянського блоку агропромислове 
виробництво регулювалося за допомогою прямих та опосередкованих регуляторів. До 
прямих економічних регуляторів можна віднести: централізоване затвердження обсягів і 
цільовий розподіл інвестицій між галузями АПК; обов’язковість виконання планів 
поставки продукції; фінансування галузей з державного бюджету; дотримання 
встановлених правил господарської діяльності; дотримання правил будівництва та 
експлуатації виробничих об’єктів; регламентований характер підготовки і використання 
кадрів. До опосередкованих економічних регуляторів належать: встановлення рівня цін та 
їхнього співвідношення: система державних дотацій до цін; регулювання рівня доходів 
підприємства; регулювання рівня заробітної плати та індивідуальних доходів; 
регулювання зовнішньоторгових зв’язків тощо.  

У більшості розвинених країн з ринковим типом економіки держава, як правило, не 
має власних виробничих сільськогосподарських підприємств. Вона представлена 
переважно закладами і організаціями інфраструктури, що здійснюють в основному 
науково-дослідну та навчальну діяльність, агропропаганду, аналіз ринкових зв’язків між 
сферами АПК, вивчають кон'юнктуру ринку. При цьому державні заклади й організації 
працюють у найтіснішому контакті з університетами та центрами науки, метеорологічною 
службою, агрокосмічними закладами тощо. їхні дані для прогнозування врожайності, 
визначення перспектив агропромислової інтеграції, попиту і пропозиції на певну 
продукцію, тенденцій розвитку світової продовольчої проблеми, розробки та 
впровадження заходів з охорони навколишнього середовища, регулювання трудових 
відносин широко використовуються в практиці.  
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4. Агробізнес і механізм його функціонування 
Велику увагу в даній темі слід приділити агробізнесу як підприємницькій діяльності 

в АПК. 
В умовах перехідної економіки ринкові зміни все більше охоплюють аграрний сектор 

господарства. Підприємництво в ньому прийнято називати агробізнесом. Цей процес 
розвивається у двох основних напрямах. По-перше, у сферу агробізнесу включається все 
більше суб’єктів. По-друге, агробізнес набуває тих же форм, що й в інших галузях 
економіки. Агробізнес – особлива складова підприємництва, бо сільське господарство 
специфічне, органічна найважливіша складова АПК. На селі діють ті ж економічні закони, 
що й у суспільному виробництві в цілому. А тому ринковий механізм галузі суттєво не 
відрізняється: попит, пропозиція, ціна і конкуренція залишаються важливішими 
елементами об’єктивного механізму регулювання сільськогосподарського виробництва. 
Але збагачуються мотиви підприємницької діяльності, зокрема, прагнення фермерів-
орендарів стати власниками землі. Неодмінною ознакою агробізнесу є підвищений ризик 
із-за серйозної ролі природного фактора на селі. 

Ключовою фігурою агробізнесу, як і бізнесу взагалі, є бізнесмен, якому притаманні 
такі риси, які відрізняють його від інших суб’єктів господарювання. 

Суб’єктами агробізнесу є фірми як у сільськогосподарській, так і 
несільськогосподарських сферах. Існують індивідуальні сімейні фірми і сімейно-групові у 
формах партнерств. 

Як економічну категорію агробізнес можна визначити так: це система 
взаємовідносин між фермерами, з одного боку, і державою, кооперативами і приватними 
компаніями – з другого. 

Важливими елементами агробізнесу є також бюджетне субсидування, 
оподаткування, кредитування. 

В системі АПК розвинутих країн домінуюче місце належать фірмам 
несільськогосподарських сфер, посилення концентрації і централізації капіталу на все 
більших фірмах. Проте кількісно ще переважають сімейні фермерські господарства. Серед 
фермерів розрізняють повних господарів, неповних і орендарів. Значного 
розповсюдження набула оренда землі. 

Ринковий механізм функціонування агробізнесу включає в себе складну систему 
взаємовідносин між фермерами і державою, кооперативами та іншими приватними 
компаніями. Важлива роль в цьому механізмі належить державі, яка здійснює 
загальнонаціональне регулювання галузі, проводить аграрну політику, використовує 
методи безпосереднього регулювання ринку сільськогосподарської продукції. Велика 
увага приділяється експортно-імпортним відносинам у сфері агробізнесу. Вихідне 
положення займає оренда землі, її купівля-продаж, ціна землі, суворий контроль за 
правильним та ефективним її використанням.  

Провідне місце в ринковому механізмі належить ціні. У розвинутих країнах на 
продукцію сільського господарства, як правило, існують три види цін: підтримуючі, що 
встановлюються державою переважно на продукцію тваринництва; гарантовані – 
специфічні ціни на рослинницьку продукцію, зокрема, на зерно; ринкові або фермерські 
ціни, які здійснюють найбільший вплив на фінансовий стан виробника. При регулюванні 
цін застосовується паритет цін – це співвідношення фермерських цін і цін на всі 
споживані фермерами товари і послуги, включаючи і споживчі, а також виплачувані ними 
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податки, відсотки, страхові платежі тощо. Паритетна ціна використовується як найбільш 
загальний орієнтир для державного цінового регулювання. Держава слідкує за паритетом 
цін, підтримуючи фермерів, здійснює пряме бюджетне субсидування агробізнесу, фінан-
сує науково-дослідні розробки, меліорацію, готує кадри для села тощо. У країнах ЄС в 
цілому фінансова допомога сільському господарству, має спільну корінну ознаку – 
надання преференцій фермерам, здійснення пільгового оподаткування в системі 
агробізнесу, його кредитування і т.д. 

Проте індивідуальним приватним фермам, а тим більше сімейним, важко вистояти 
самостійно в умовах конкуренції. Тому фермери в усіх країнах об’єднуються в кооперативи 
– особливу форму організації підприємництва в АПК. Існують кооперативи локальні, які 
дають можливість фермерам брати участь у вертикальній інтеграції. Локальні кооперативи 
утворюють “регіональні кооперативи”, які, у свою чергу, утворюють міжрегіональні. Вони 
виступають виразниками інтересів фермерів. В усіх цивілізованих країнах держава 
намагається всіляко підтримувати виробників сільськогосподарської продукції, АПК в 
цілому, а також соціальний розвиток села. Велика роль в агробізнесі належить кооперації. 

 
 
 

Тема 10. Доходи населення, їх формування та розподіл 
 

1. Суть доходів населення, їх види та джерела формування. 
2. Заробітна плата – основна форма доходів населення. 
3. Сімейні доходи та рівень життя населення 
 
 
1. Суть доходів населення, їх види та джерела формування 

 
Доходи населення – це грошові або натуральні надходження, які має населення для 

задоволення своїх потреб. Доходи за характером надходжень поділяються на економічні 
й соціальні. 

Економічними доходами є такі доходи, які отримують на основі права власності 
на певний фактор виробництва: робочу силу, засоби виробництва, землю, грошовий 
капітал, інтелектуальну власність. Ці доходи виступають як економічна форма реалізації 
права власності на капітал для своїх власників. 

Ще на початку минулого століття у праці “Трактат політичної економії” (1803) 
французький економіст Жан-Батист Сей (1766-1822) виступив з теорією трьох факторів 
виробництва: праці, землі, капіталу. Згідно з цією теорією кожному з названих факторів 
відповідає своя форма доходу: праці – заробітна плата; капіталу – прибуток; землі – рента. 
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Рис. 1. Матеріальна основа й форми економічних доходів населення 
 
Теорія факторів виробництва створена була на спростування висновку, зробленого 

ще А. Смітом про те, що творцем усіх цінностей є праця (“праця – батько багатства”). 
Ж.Б.Сей доводив, що окрім праці, така ж роль у створенні багатства належить також 
капіталу й землі. І в цьому аспекті теорія трьох факторів виробництва не витримує 
критики. Але якщо розглядати працю, капітал і землю не як абстрактні фактори 
виробництва, як це робить Сей, а з позицій власності, то можна стверджувати, що в 
умовах ринкової економіки власність на ці фактори (треба додати тільки до них ще один 
сучасний фактор – результати інтелектуальної праці) породжує право на привласнення 
вищеназваних форм доходу. 

Проте з такого висновку не повинно складатися враження, що існує багато джерел 
доходів (як факторів виробництва). Доходи дійсно виступають у найрізноманітніших 
формах, але джерело в них усіх одне – праця. Праця створює нову вартість, яка й 
розподіляється між членами суспільства в найрізноманітніших формах залежно від 
власності на той чи інший фактор виробництва. 

Соціальними доходами називаються такі, які надходять від держави через 
суспільні фонди споживання, трансфертні платежі тощо незалежно від трудового 
внеску або участі у підприємницькій діяльності. Формами таких доходів можуть бути: 
компенсації безробітним, виплати по соціальному страхуванню, допомоги 
малозабезпеченим, багатодітним, пенсії тощо. 

В умовах ринкової економіки система особистих доходів складається з: 
доходів, що залежать від трудової діяльності: заробітна плата, тих хто працює за 

наймом, особисті доходи працівників від реалізації продукції колективних підприємств, 
доходи від індивідуальної діяльності, підсобного господарства, кооперативної діяльності 
тощо; 

доходів, які безпосередньо не залежать від результатів праці. Це суспільні та 
благодійні фонди споживання. Кошти з цих фондів можуть надходити населенню у 
вигляді грошових виплат через бюджет, а також через соціальні фонди підприємств і 
організацій у вигляді грошових виплат через бюджет, а також через соціальні фонди 
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підприємств і організацій у вигляді грошових виплат і безоплатних послуг, натуральної 
видачі, благодійної допомоги, різних пільг; 

доходів від власності: дивіденди від акцій, відсотки за майновим паєм, вкладеним у 
підприємство, відсотки за вкладами до ощадного та інших банків. 

За способом привласнення всі доходи в країнах із ринковою економікою прийнято 
поділяти на дві групи: трудові – одержані від участі в праці та підприємницькій 
діяльності, й нетрудові – які не залежать від трудових зусиль (дивіденди, проценти, 
доходи від власності і т.д.). Ця класифікація поступово починає входити і в нашу 
економічну практику в міру формування приватного сектора економіки. 

Залежно від форми отримання розрізняють: грошові, натуральні, сукупні. Грошові 
доходи – це доходи, які населення отримує у формі грошей. Сюди відносяться заробітна 
плата, підприємницькі доходи, грошові виплати із суспільних фондів споживання (пенсії, 
стипендії, грошові допомоги), гонорари, грошові надходження на цінні папери, проценти 
за депозитами тощо. 

Натуральні доходи – це доходи від особистих господарств, які йдуть безпосередньо 
на споживання їх власників, а також натуральні виплати й надходження із громадських 
фондів кооперативних господарств і суспільних фондів споживання. 

Сукупні доходи – всі доходи, які населення отримує, в грошовій і натуральній 
формах, а також у вигляді пільг із суспільних фондів споживання (безплатні освіта та 
охорона здоров'я, пільгове або безплатне утримання дітей в дошкільних закладах, путівки 
до санаторіїв, будинків відпочинку). 

Залежно від етапу розподілу грошові й сукупні доходи поділяються на загальні і 
чисті. 

Загальні доходи населення (брутто-дохід) включають усі надходження і 
розраховуються до сплати податків і обов’язкових платежів. 

Чисті доходи населення (нетто-дохід) є результатом перерозподільних процесів. Це 
ті доходи, що залишаються після здійснення зазначених платежів – податків на дохід і 
власність, штрафів, сплати кредиту, пожертв, добровільних внесків. 

Залежно від купівельної спроможності розрізняють номінальні і реальні доходи. 
Номінальні доходи – це величина нарахованих виплат у грошовому і натуральному 

виразі. 
Реальні доходи – це номінальні доходи поточного періоду, скориговані на зміни цін 

на товари і тарифів на послуги (на індекс споживчих цін). 
 

 
2. Заробітна плата – основна форма доходів населення. 
Заробітна плата одночасно є перетвореною формою вартості робочої сили (або 

ціною товару «робоча сила»), формою розподілу за результатами праці та об’єктом 
конкуренції на ринку праці. 

Щодо суті, рівня та систем заробітної плати в політичній економії існує чимало 
різноманітних поглядів. Як уже зазначалось, один із них збігається з поглядом К. Маркса, 
і за ним заробітна плата – це перетворена форма ціни або вартості робочої сили; інші, 
розуміючи під робочою силою ресурс праця, вважають заробітну плату як плату саме за 
цей ресурс. Серед інших, більш конкретних теорій, слід визначити продуктивну теорію 
заробітної плати за Сей та Кері. Вона вважає заробітну плату як повну оплату праці, 
рівень якої змінюється прямо пропорційно продуктивності праці. 
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Пізніше з’явилась теорія “граничної продуктивності” (Кларк), згідно з якою 
загальний рівень заробітної плати визначається "граничним продуктом праці", тобто 
продуктом останньої, додаткової, ще однієї одиниці ресурсу праця. Цієї теорії 
дотримувався і Кейнс. Він же був прихильником "регульованої" заробітної плати, згідно з 
якою рівень заробітної плати визначається не лише станом на ринку праці, й державою, а 
також профспілками.  

Різновидом такої теорії є теорія “залізного закону заробітної плати” (Лассаль, 
Блюм) та теорія “інфляційної спіралі” заробітної плати і ціни. Згідно з останньою, 
зростання заробітної плати веде до зростання цін, а зростання цін веде до зростання 
заробітної плати і т.д. Основним змістом цих теорій є думка про недоцільність суттєвого 
стихійного підвищення заробітної плати, про необхідність регулювання рівня заробітної 
плати державою. Кейнс зробив висновок щодо зв'язку зростання зайнятості зі зниженням 
реальної заробітної плати. 

Чільне місце в обґрунтуванні заробітної плати займають соціальні теорії. Видатний 
український політеконом Туган-Барановський вбачав у заробітній платі дві сторони: 
продуктивну (економічну) і соціальну. Він вважав, що рівень заробітної плати значною 
мірою визначається боротьбою людей найманої праці за свої економічні права. 

Різновидом соціальної є “колективно-договірна” теорія заробітної плати, яку умовно 
можна поділити на два напрями: інституціональний та психологічний. Спільним для обох 
є погляд про існування верхньої та нижньої межі ставок заробітної плати для робітників 
однієї спеціальності, однакової кваліфікації, які виконують однакові роботи. 

Фактичний рівень заробітної плати перебуває між верхньою і нижньою межею, 
залежно від рівня потреби роботодавців у робочій силі і рівня потреби робітників у роботі. 
Зрештою він залежить від переговорів і угод між роботодавцем і робітником. 

Прихильники інституціонального підходу більшу роль у встановленні заробітної 
плати відводять таким неекономічним чинникам (інститутам), як вплив держави, 
профспілок, переговорів між профспілковими організаціями і підприємцями. 

Прихильники психологічної школи найбільше уваги надають психологічним, 
суб’єктивним чинникам: почуття “справедливості” у підприємців, оцінка трудових 
затрат самими робітниками тощо. 

Радянська політична економія, не визнаючи робочу силу товаром при соціалізмі, 
під заробітною платою в такому суспільстві розуміла частку фонду індивідуального 
споживання, яку одержує працівник відповідно до кількості й якості праці, вкладеної ним 
у суспільне виробництво, як грошовий вираз основної частини створеного на державних 
підприємствах необхідного продукту. При цьому заробітна плата виступає основною 
категорією дії економічного закону розподілу праці, який, вважалось, притаманний 
соціалістичній економіці. 

У вітчизняній економічній літературі суть заробітної плати трактувалася, виходячи із 
суб’єктивних принципів її формування, в основі яких лежить ігнорування вартості 
робочої сили й привласнення командно-адміністративною системою монопольного права 
на визначення частки кожного працівника у створеному суспільному продукті. 

Тому, незважаючи на різноманітність формулювань, суттєвих розбіжностей у 
характеристиці цієї категорії не було. Зарплата розглядалася як прямий трудовий дохід, 
який планомірно визначається на основі врахування суспільного значення результатів 
праці колективу й працівника. Вважалося, що вона відображає відносини між 
працівником і суспільством, а тому необхідна єдина державна політика в галузі зарплати, 
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єдина тарифна система тощо, а також відносини між працівником і трудовим колективом, 
оскільки зарплата кожного встановлювалася в межах фонду зарплати підприємства, цеху, 
бригади відповідно до його вкладу у колективні результати. 

У цих визначеннях, як у дзеркалі, відбилися найважливіші недоліки системи 
розподілу: 

• встановлення державою зверху обмеження фонду зарплати підприємствам; 
• планомірне визначення трудового доходу кожного працівника (обмеження 

максимального розміру) на основі єдиної державної тарифної системи.  
Об'єктивною основою формування фонду зарплати вважався досягнутий рівень 

розвитку продуктивних сил, який визначав можливості держави виділяти певні ресурси 
для оплати праці. Але ці можливості могли бути й не реалізовані внаслідок відволікання 
коштів на інші потреби – озброєння, розвиток важкої промисловості, здійснення “проектів 
віку”, забезпечення кастових привілеїв тощо. До того ж частка, що виділялася на оплату, 
не була обґрунтована і мала досить слабкий зв’язок з господарськими результатами. 

Заробітна плата не тотожна доходу. Заробітна плата – це витрати підприємства на 
відшкодування трудових ресурсів. Відтворення їх на суспільно необхідному рівні є 
обов'язковою умовою індивідуального відтворення. Тому створення, як і використання 
фонду заробітної плати, має відбуватися на підприємстві. Підприємство, а не держава є 
повноправним власником цього фонду, що формується і відшкодовується насамперед із 
вартості реалізованої підприємством продукції, оскільки людина – головна продуктивна 
сила, розширене відтворення життєдіяльності якої виступає обов'язковою умовою і метою 
ефективного розвитку економіки. 

З усього зазначеного можна зробити висновок, що заробітна плата – є об'єктивно 
необхідний для відтворення робочої сили та ефективного функціонування виробництва 
обсяг вираженої в грошовій формі основної частини життєвих засобів, що відповідає 
досягнутому рівню розвитку продуктивних сил, і зростає пропорційно підвищенню 
ефективності праці трудящих. 

Найважливішою функцією зарплати, як бачимо, є відтворювальна, адже вона слугує 
засобом розподілу основної частини життєвих благ у суспільстві і засобом формування 
платоспроможного попиту населення, бо становить 70-75 % усіх доходів працівників. 
Саме тому при розподілі валового доходу підприємств і суспільства загалом визначення 
фонду зарплати розглядається як першочергове завдання. 

Важливу роль виконує і стимулююча функція зарплати. Вона слугує засобом 
залучення громадян до суспільно корисної праці, створює заінтересованість у підвищенні 
кваліфікації, оволодінні суміжними професіями, стимулює високопродуктивну та якісну 
працю. Всього цього, звичайно, можна досягти в тому випадку, коли організація 
заробітної плати забезпечує особисту матеріальну заінтересованість індивіда в 
продуктивній праці. 

Отже, людину цікавить передусім грошова винагорода за виконану роботу. Ціна 
робочої сили в умовах ринкових відносин виявляється у заробітній платі, тобто у 
винагороді за працю. Однак зовні справа виглядає так, ніби продається не робоча сила, а 
праця, причому праця оплачується повністю. По-перше, працівник одержує заробітну 
плату повною мірою лише в тому разі, якщо він працює протягом усього робочого дня 
(тобто повний робочий день). По-друге, працівник одержує заробітну плату лише після 
того, як здійснився процес праці. По-третє, величина заробітної плати може змінюватися 
разом із змінами тривалості робочого дня або кількості виробленої продукції. По-
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четверте, існують індивідуальні відмінності у заробітній платі робітників, які виконують 
ту саму функцію. 

Крім того, заробітна плата диференціюється залежно від складності праці, умов 
праці, в тому числі кліматичних. Існують суттєві регіональні та особливо національні 
відмінності в заробітній платі. 

Отже, зовні справа виглядає так, ніби заробітна плата є ціною праці як ресурсу. 
Сучасна економічна теорія так і розглядає заробітну плату як ціну ресурсу праця. Однак 
принципово це не так. Праця не є і не може бути товаром. По-перше, праця є субстанцією, 
мірою вартості, проте самої вартості не має. По-друге, праця не є чимось, що існує до 
здійснення угоди між роботодавцем і найманим працівником. 

Праця – це процес, після закінчення якого найманий працівник одержує заробітну 
плату. Якби праця була товаром і повністю оплачувалась, то згідно із законом вартості, 
роботодавець не одержав би додаткової вартості (прибутку). 

Таким чином, продається на ринку не сам процес праці, а лише здатність до праці, 
тобто робоча сила. Якщо ж кажуть, що на ринку праці продається праця, то саме під нею 
розуміють робочу силу. 

Заробітна плата – це ціна, що виплачується найманим працівникам за вико-
ристання їхньої праці. 

Для характеристики рівня оплати праці застосовуються показники номінальної і 
реальної заробітної плати. Номінальна заробітна плата – сума грошей, яку одержує 
працівник за свою працю. Одиницею виміру є погодинна ставка заробітної плати, яка 
визначається коливанням попиту і пропозиції на ринку праці. На погодинну ставку 
впливають і такі чинники: фондоозброєність праці, її продуктивність і якість, рівень 
застосованої технології праці, кваліфікації найманих працівників, ефективність праці, 
природні умови (клімат) і традиції країни. 

Номінальна заробітна плата, тобто кількість грошей, одержаних працівником на 
руки, не дає повного уявлення про доход від ресурсу праці, тому що в різний час за одну і 
ту саму кількість грошей можна придбати різну кількість життєвих благ. Тому визначення 
рівня оплати праці здійснюється через реальну заробітну плату. 

Реальна заробітна плата визначається масою товарів і послуг, які можна 
придбати за номінальну заробітну плату за існуючого рівня цін після відрахування 
податків та інших платежів. Отже, рівень реальної заробітної плати визначається сумою 
номінальної оплати праці, рівнем податків і цін на життєві блага. При даному рівні цін 
реальна заробітна плата змінюється прямо пропорційно змінам номінальної заробітної, а 
при даному рівні номінальної заробітної плати – обернено пропорційно зміні цін на 
споживчі товари і послуги. 

Чинник цін (рівень інфляції) в обчисленнях динаміки реальної заробітної плати 
розраховується як індекс вартості життя (індекс цін споживчих товарів – коефіцієнт, що 
відображає зміну цін). Зміна рівня реальної заробітної плати також визначається певним 
індексом (коефіцієнтом), який обчислюється за формулою: 

 
Індекс реальної заробітної плати = Індекс номінальної заробітної плати / Індекс цін 
(вартості життя) 

 
При обчисленні рівня заробітної плати застосовується показник мінімальної 

заробітної плати (у країнах з розвинутою економікою – гарантований мінімальний рівень 
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погодинної оплати). Основою розрахунку мінімальної заробітної плати виступає показник 
прожиткового мінімуму (вартість товарів і послуг, необхідних для задоволення вузького 
кола першочергових потреб людини). 

Таким чином, номінальна заробітна плата – це нарахована працівникам сума грошей 
за відпрацьований час або виконану роботу, а також премії, доплати, надбавки. 

Реальна заробітна плата – відносний показник, який характеризує купівельну 
спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін роздрібних цін на товари й 
послуги та рівня витрат на сплату податків і обов’язкових платежів. Абсолютна величина 
реальної заробітної плати розраховується діленням номінальної заробітної плати 
поточного періоду без урахування податків і обов’язкових платежів на індекс споживчих 
цін. 

Мінімальна заробітна плата – рівень заробітної плати, нижче якого вона бути не 
може. Основою мінімальної заробітної плати є прожитковий мінімум. 

Мінімальна заробітна плата може не збігатися з прожитковим мінімумом, а то й бути 
нижчою за нього, що залежить від рівня економічного розвитку країни.  

В економічній теорії є різні погляди щодо ролі категорії мінімальної заробітної 
плати. Одні вважають, що встановлення мінімуму заробітної плати нарівні, вищому за 
рівноважну, зумовлює зростання надлишку робочої сили на ринку, тобто безробіття. Інші 
ж, навпаки, заперечуючи це, вбачають у мінімальній заробітній платі суттєвий засіб 
підтримки доходів населення. 

В Україні склалась така структура заробітної плати: 
– основна частина заробітної плати враховує суспільно нормальну міру праці, яка 

формується під впливом об'єктивних умов виробництва і праці, стійкі відмінності у 
кваліфікації працівників, складність і відповідальність їхньої роботи, умови праці, її 
інтенсивність тощо; 

– додаткова частина заробітної плати, яка залежить від таких аспектів 
виробничої діяльності працівників, які не можуть бути повною мірою враховані зазда-
легідь, відображають специфічні умови праці на цьому підприємстві або особливості 
працівників. 

Додаткова частина заробітної плати враховує індивідуальні результати тих 
працівників, які завдяки особистим здібностям досягай особливих успіхів. Формами 
винагороди за таку працю є: оплата робітників, що працюють за відрядною системою, за 
перевиконання норм виробітку; доплати за сумісництво професій (посад), розширення зон 
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Крім того, встановлюються 
надбавки робітникам за професійну майстерність, інженерно-технічним працівникам – за 
високі досягнення у праці. 

Додаткова частина заробітної плати враховує колективні результати праці. Вона 
виступає переважно у вигляді премій та інших видів винагороди з фонду матеріального 
заохочення. Премія – це не звичайна надбавка до заробітної плати, а особлива форма 
винагороди за творчі успіхи в роботі, за виконання завдань особливого значення. 

Будь-якій людській праці, незалежно від того, в яких суспільних умовах вона 
здійснюється, властиві дві міри кількості праці: безпосередньо відпрацьований робочий 
час і вироблений продукт. Відповідно до цього заробітна плата виступає в двох 
конкретних формах: погодинної і відрядної плати. У свою чергу кожній з них властиві 
системи. До системи погодинної оплати праці належать проста, погодинна, і погодинно-
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преміальна оплата. До системи відрядної оплати праці слід віднести пряму відрядну, 
відрядно-преміальну, акордну. 

Заробітну плату, що виплачується за певний час функціонування робочої сили 
(година, день, тиждень, місяць), називають погодинною заробітною платою. 

Одиницею вимірювання погодинної заробітної плати є погодинна ставка заробітної 
плати, яку іменують ціною праці. Ціна праці – це лише спосіб (а не суть) вираження 
вартості робочої сили. Вона має таку формулу: 

 
Ціна праці =Денна вартість робочої сили / Середня тривалість робочого дня 

 
Відрядна заробітна плата – це така форма заробітної плати, за якої вартість 

(ціна) робочої сили сплачується залежно від кількості або якості виготовлених за 
одиницю часу виробів чи виконаних операцій. 

Величина відрядної заробітної плати визначається розцінкою одиниці продукту (чи 
виконаної роботи), а також величиною виробітку. Мінливість норми виробітку, яку 
встановлює кожне підприємство, спонукає працівників до інтенсивнішої праці, щоб 
забезпечити зростання заробітку. Це означає, що відрядна заробітна плата краще виконує 
стимулюючу функцію, ніж погодинна. 

З розвитком ринкових відносин роль кожної з форм заробітної плати змінювалась. 
Там, де є можливість чітко виміряти результат праці окремої особи обсягом 

виробленого продукту, доцільно використовувати відрядну форму. Там, де такої 
можливості немає, використовують погодинну оплату. Як правило, погодинну оплату 
одержують спеціалісти, особи розумової праці; поштучну (відрядну) – особи фізичної 
праці. 

Конвеєризація, притаманна сучасному серійному виробництву, не дає можливості 
виміряти результат праці окремого працівника, навіть фізичної (темп виробництва не 
залежить від працівника, а визначається швидкістю конвеєра). Тому в умовах сучасної 
НТР переважаючою є погодинна оплата праці (понад 80% найманих працівників у країнах 
розвинутого ринку одержують платню залежно від відпрацьованого часу). 

Організація оплати праці в Україні здійснюється на підставі законодавчих та інших 
нормативних актів; генеральної угоди на державному рівні; галузевих та регіональних 
угод; колективних угод; трудових угод. 

Суб’єктами організації оплати праці є органи державної влади та місцевого 
самоврядування, власники, об’єднання власників або представницькі органи. 

В Україні діє тарифна система, яка складається з тарифної ставки, тарифної сітки і 
тарифно-кваліфікованого довідника.  

Тарифна ставка являє погодинну або місячну зарплату, в основному, для визначення 
оплати праці або розцінки за одиницю продукції. 

Тарифна сітка – це шкала співвідношення в оплаті праці різних груп робітників 
залежно від складності робіт і рівня кваліфікації виконавців, складається з тарифних 
розрядів і тарифних коефіцієнтів. 

Тарифно-кваліфікаційний довідник виконує роль інструмента тарифної системи, що 
визначає характеристику робіт за їх складністю та вимогами для одержання відповідного 
розряду. 

Тарифна система регулює основну частину заробітної плати. 
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Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від 
їхньої складності, а працівників – залежно від кваліфікації та відповідальності за 
розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів 
заробітної плати. 

У процесі розвитку економіки відбуваються зміни в організації заробітної плати. 
Основними шляхами вдосконалення тарифної системи в Україні є: 

• забезпечення відповідності між розмірами тарифних ставок та умовами відтворення 
робочої сили; 

• досягнення єдності у визначенні якості праці при нарахуванні заробітної плати; 
• встановлення науково обґрунтованих меж граничних ставок тарифної сітки; 
• посилення диференціації в оплаті праці залежно від її умов; 
• підвищення частки тарифу у складі заробітної плати; 
• встановлення вищих тарифних ставок працівникам, від яких залежить прискорення 

науково-технічного прогресу; 
• підвищення тарифного коефіцієнта при отриманні працівником вищого розряду; 

підвищення стимулюючої ролі основної заробітної плати. 
 
 

3. Сімейні доходи та рівень життя населення 
Перехід від державної системи формування доходів населення та гарантованої 

державою системи соціального забезпечення всього населення до ринкових принципів 
формування доходів громадян неминуче викликав кардинальні зміни у всій системі 
доходів населення в Україні. Все це спричинило ряд несприятливих тенденцій в доходах і 
рівні життя населення. 

Сімейний доход – сума доходів свідомо організованої на основі родинних зв’язків та 
спільності побудови невеликої групи людей, життєдіяльність яких спрямована на 
реалізацію соціальних, економічних та духовних потреб індивідів, сім’ї, суспільства в 
цілому.  

Сімейних доход – економічна основа відтворення сім’ї. Сімейні доходи формуються 
з різних джерел: оплата праці членів сім'ї; доходи від власності; доходи від особистого 
підсобного господарства; виплати за пай у кооперативних підприємствах; доходи від 
індивідуальної трудової діяльності; надходження з суспільних фондів споживання 
(трансферти); дивіденди (якщо члени сім'ї є власниками акцій); інші надходження 
(спадщина, аліменти, гонорари тощо). 

Доходи населення в ринковій економіці виконують такі функції: 
–  добробуту – забезпечення певного рівня життя населення; 
–  мотиваційну – створення стимулів; 
–  соціальну – формування якісного життя (умови праці, відпочинку, охорона 

правопорядку, дотримання прав людей та ін.). 
Доходи сімей використовуються на споживання, виплату податків та заощадження. 

Розподіл доходів дає змогу отримати уявлення про рівень життя в країні, вирішення 
соціальних проблем. 

На споживання витрачається переважна частина доходу сім'ї.  
Споживання сім’ї – це придбання і використання товарів особистого корис-

тування, які поділяються на такі групи: 
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1) товари довгострокового використання, що служать більше одного року: 
автомобілі, телевізори, холодильники, персональні комп'ютери тощо; 

2) товари короткострокового використання, що служать менше одного року: 
продукти харчування, більшість предметів одягу; 

3) послуги лікаря, перукаря, установ освіти, культури тощо. 
Інша частина доходу сім’ї, яка залишається після виплати податків і не вико-

ристовується на споживання, становить заощадження, що зберігаються на банківських 
рахунках, вкладаються в облігації, акції тощо. 

Сімейний бюджет поповнюється також за рахунок виплат за паєм у ко-
оперативних підприємствах, дивідендів (якщо в сім'ї є члени акціонерних товариств), 
доходів від індивідуальної трудової діяльності. Можуть бути й інші надходження – 
спадщина, аліменти, гонорар. У період переходу до ринкової економіки в умовах 
нестабільності та інфляції статистика збільшення номінальних доходів недостатньо 
характеризує рівень життя населення. Країна зіткнулася з наявністю бідності, критеріями 
якої є: дохід на одного члена сім’ї (нижче прожиткового мінімуму) та структура 
домашнього споживання (зокрема, частка витрат на харчування), що має тенденцію до 
зростання. Для виявлення сімей, які потребують соціальної допомоги на основі оцінки 
реального стану їх життєвої спроможності, визначається так звана межа бідності.  

Бідною вважається сім’я, доходи якої не дають можливості її членам 
задовольнити свої найнеобхідніші потреби – потреби в продуктах харчування, одязі, 
житлі тощо. 

Бідність, малозабезпеченість має декілька рівнів і характеризується такими 
показниками; 

1) прожитковим мінімумом; 2) гарантованим прожитковим мінімумом; 3) 
мінімальним споживчим бюджетом. Розрізняють прожитковий мінімум фізіологічний і 
соціальний. Перший розрахований на задоволення тільки головних найелементарніших 
потреб і послуг. Другий, крім мінімальних норм задоволення фізичних потреб, включає 
витрати на мінімальні духовні і соціальні запити. Соціально-фізіологічний мінімум – 
нижня межа малозабезпеченості (бідності). 

Гарантований прожитковий мінімум – це офіційно затверджений рівень 
мінімальної заробітної плати, пенсії, допомоги. Він не може бути нижчим за 
фізіологічний прожитковий мінімум і не може перевищувати вартісну величину 
мінімального споживчого бюджету. 

Мінімальний споживчий бюджет як верхня межа бідності виражає в грошовій і 
натуральній формах той обсяг споживання життєвих благ, що мінімально достатній 
для фізіологічного і розумового розвитку людини й забезпечення простого відтворення її 
життя і працездатності. Він визначається суспільством як необхідний для збереження 
більш-менш допустимого рівня життя. 

Згідно із законом мінімальний споживчий бюджет визначається у середньому на 
душу населення на підставі системи “споживчих кошиків” для 13 статево-вікових груп. 

Вважається, що розрахований прожитковий мінімум забезпечує можливість 
придбання найнеобхідніших товарів та одержання послуг. Але ж треба мати на увазі, що 
“споживчий кошик” формується на основі державних цін на товари, а в умовах 
зростаючого дефіциту значну частину їх доводиться оплачувати за цінами “вільного 
ринку”, за договірними цінами тощо. Це необхідно враховувати при обчисленні 
мінімального споживчого бюджету. Останній розраховується різними методами. Перший 
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з них – статистичний – полягає в тому, що рівень і структура бюджету визначаються на 
основі аналізу фактичних статистичних даних сімей з найнижчим у цей час доходом на 
душу населення. 

Другий метод – статистичний модернізований. Він передбачає розрахунок потреб у 
продуктах харчування на основі науково обґрунтованих мінімальних норм, а інших 
витрат – статистичним методом. 

Науково-дослідні інститути використовують нормативний метод, який вимагає 
формування мінімального споживчого бюджету, виходячи із сукупності науково 
обґрунтованих нормативів споживання всього набору матеріальних благ і послуг. 

Розраховується також оптимальний (раціональний) споживчий бюджет. Він 
відображає ту величину і структуру споживання матеріальних і духовних благ, які 
забезпечують найповніше й розумне задоволення потреб людини за даного рівня розвитку 
продуктивних сил. Цей бюджет є важливим критерієм оцінки фактичного рівня й 
структури споживання, розрахунку основного показника рівня життя – ступеня 
задоволення потреб населення, а також є основою прогнозування загального обсягу й 
структури матеріальних благ і послуг. 

Для характеристики межі бідності аналізується структура споживання сім'ї. Ще в 
середині XIX століття німецький економіст Е. Енгель визначив закономірність, яка 
названа законом Енгеля. Згідно із законом Енгеля у міру зростання доходів сім’ї загальне 
споживання благ збільшується, але у різних пропорціях та структурних співвідношеннях. 
Зі зростанням доходів сім’ї знижується питома вага витрат на харчування, частка витрат 
на одяг, зазнають незначних змін витрати на житло та комунальні послуги, а от питома 
вага витрат на задоволення культурних та інших нематеріальних потреб суттєво зростає. 

Сучасна практика повністю підтверджує справедливість висновків Енгеля, які 
дозволяють стверджувати, що із зростанням доходів сім’ї частка її витрат на продовольчі 
товари зменшується, на промислові залишається незмінною, а на соціальні, духовні і 
культурні запити зростає. Дана закономірність справедлива як для кожної окремо взятої 
сім’ї, так і держави в цілому. 

Причинами нерівності розподілу доходів населення є: 
– відмінність в освіті й особистих здібностях; 
– нерівномірний розподіл економічних ресурсів; 
– відмінність у становищі на ринку; 
– різне ставлення до ризиків; 
– наявність зв’язків або дискримінація. 
Для визначення нерівності розподілу доходів використовується крива Лоренца. 
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Рис. 1. Крива Лоренца. 

 
Лінія ОА відображає абсолютну рівність у розподілі доходів. 
Пряма ОВ відбиває ситуацію абсолютної нерівності у розподілі доходів. 
Крива ОСА показує стан фактичного розподілу доходів, реальний пайовий розподіл 

сімей між сукупними доходами всього суспільства. 
Крива Лоренца дає підстави для висновків про ступінь розриву між фактичним 

розподілом доходів і станом рівноваги. Нерівність у розподілі доходів графічно виражає 
зміну конфігурації кривої Лоренца у бік збільшення її увігнутості відносно лінії 
абсолютної рівноваги.  

Важливим показником диференціації доходів населення є коефіцієнт Джині, 
розрахунок якого пов’язаний із кривою Лоренца. Він визначається відношенням площі 
фігури К, утвореної кривою Лоренца та лінією абсолютної рівності (ОА), до площі всього 
трикутника ОАВ. 

 
КДжині= площа фігури К / площа трикутника ОАВ 

Нерівності у розподілі доходів між окремими сім’ями спричиняє: соціальну 
напруженість у суспільстві, зубожіння переважної частини населення країни, безкон-
трольний розподіл доходів. 

З метою зменшення диференціації доходів між окремим сім'ями (домо-
господарствами) держава регулює розподіл та перерозподіл ринкових доходів: 

– використовує прогресивну шкалу оподаткування; 
– удосконалює систему державних трансфертних виплат; 
– розширює суспільні блага. 
Важливою проблемою регулювання нерівномірності розподілу доходів є визначення 

оптимального співвідношення між економічною ефективністю та соціальною 
справедливістю, оскільки значне втручання держави у перерозподіл суспільних доходів 
знижує стимули до підприємницької продуктивної діяльності одних членів суспільства та 
породжує споживацькі настрої в інших. 

Сучасна економічна теорія за основу виміру суспільного добробуту приймає 
оптимум Парето (за ім'ям італійського економіста Вільфредо Парето (1848-1923 рр.)), 
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який вважав, що добробут суспільства досягає максимуму тоді, коли будь-які зміни у 
розподілі доходів не погіршують добробуту жодного із його членів. 

Інший італійський учений Енріке Бароне розкритикував таке розуміння механізму 
максимізації добробуту суспільства. Він вважає, що зміни, викликані перерозподілом 
доходів, які спричиняють отримання вигод одними та збитків іншими, можна 
розглядати як приріст суспільного добробуту за умови, що ті, хто зазнав збитків, 
добровільно схвалять ці зміни. Це означає, що не завжди ті члени суспільства, чий рівень 
доходів зменшився, програли. Наприклад, вилучення більшої частини доходів у багатих 
через податки і використання їх з метою обмеження зони епідемії холери, СНІДу чи 
туберкульозу, з одного боку, є позитивним для тих, хто вже захворів, забезпечуючи їхнє 
лікування, а з іншого – обмежує вразливість, у тому числі й платників прогресивних 
податків. Вигода від уникнення захворювання не має грошового виміру, але вона не менш 
Цінна для того, хто втратив частину свого грошового доходу.  
 
 

Тема 11. Держава та її економічні функції 
 

1. Суть, необхідність та еволюція державного регулювання економіки. 
2. Сучасні моделі державного регулювання економіки.  
3. Основні форми та методи державного регулювання ринкової економіки. 
4. Фінансова система: суть та структура. 
5. Податки, їх сутність, функції та класифікація. 
 
7. Суть, необхідність та еволюція державного регулювання економіки. 
Історичні особливості й різноманітність практики господарювання зумовили 

існування різних поглядів щодо ролі держави у вирішенні соціально-економічного 
розвитку країни, які знайшли своє відображення в основних економічних течіях.  

Державне регулювання економіки (ДРЕ) — це система заходів задля здійснення 
підтримуючої, компенсаційної та регулюючої діяльності держави заради створення 
нормальних умов ефективного функціонування ринку і вирішення складних соціально-
економічних проблем розвитку національної економіки й усього суспільства. 

Таким чином, державне регулювання економіки — це сукупність форм, методів 
та інструментів, за допомогою яких держава впливає на діяльність суб'єктів 
господарювання і ринкову кон'юнктуру з метою створення нормальних умов для 
функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем 
суспільства. 

Підтримуюча діяльність держави (підтримка функціонування ринку) — правове 
забезпечення ринкової діяльності, створення ринкової та виробничої інфраструктури, 
підтримання конкурентного середовища тощо.  

Компенсаційна діяльність держави покликана компенсувати (лат. 
врівноважувати) недоліки або негативні наслідки функціонування ринку шляхом 
проведення антимонопольних та екологічних заходів, організації системи захисту 
непрацездатних і малозабезпечених верств населення, боротьби з безробіттям тощо.  

Регулююча діяльність держави передбачає регламентацію економічних і 
соціальних відносин з метою реалізації певних цілей: – раціональне використання 
ресурсів і досягнення макроекономічної ефективності; – забезпечення стабільного 
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розвитку національної економіки; – забезпечення конкурентоздатності вітчизняних 
товарів на світовому ринку; – реалізація соціальних цілей розвитку суспільства.  

Конкуренто здатність національної економіки — виробництво товарів і послуг 
відповідно до вимог якості та цінових параметрів світового ринку.  

Реалізація соціальних цілей розвитку суспільства передбачає: соціальну 
стабільність; забезпечення ефективної зайнятості; дотримання вимог екологічної 
безпеки; задоволення соціально-культурних та духовних потреб населення.  

Основні функції держави в економічному житті країни: створення правової 
бази функціонування суб'єктів ринкової економіки; формування конкурентного 
середовища і його захист; усунення (мінімізація) негативних екстерналій; розподіл і 
перерозподіл доходів; розробка і здійснення науково обґрунтованої і цілеспрямованої 
державної структурної політики; виробництво суспільних товарів і благ;  регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності.  

Державне регулювання економіки — це управління соціально-економічним 
розвитком країни, тобто сукупність заходів державного впливу на об'єкти і процеси з 
метою певного спрямування господарської діяльності суб'єктів національної 
економіки, узгодження їхніх інтересів і дій для реалізації конкретних цілей.  

Об'єкти державного регулювання економіки — сфери, галузі, регіони, а також 
явища, ситуації та умови соціально-економічного життя країни, де виникли або можуть 
виникати проблеми, які не вирішуються автоматично або терміново, як того вимагають 
умови нормального функціонування економіки і підтримання соціальної стабільності.  

Конкретні об'єкти ДРЕ: економічний цикл; структура економіки; умови 
нагромадження й інвестиційна діяльність; науково-технічний прогрес та інноваційні 
процеси; грошовий обіг, інфляція; ціни; платіжний баланс; блок соціальних проблем 
(зайнятість і доходи населення, підготовка й перепідготовка кадрів, соціальний захист 
тощо); умови конкуренції; навколишнє середовище (екологічні проблеми); регіони 
тощо.  

Суб'єкти ДРЕ — це суб'єкти виконання та суб'єкти впливу.  
Суб'єкти виконання — держава та її інституційні органи (законодавчі, виконавчі 

і судові органи різних рівнів).  
Суб'єкти впливу — фізичні та юридичні особи, громадські й політичні 

об'єднання, засоби масової інформації, окремі особистості тощо.  
Виділяють такі основні типи економічних систем: традиційна (натуральне 

господарство); ринкова; адміністративно-командна (АКС); змішана (ринкова економіка 
змішаного типу). Кожна з них має свій механізм регулювання економічних процесів. 
Так, регулятором ринкової економіки є ринковий механізм, АКС — планово-
державний (адміністративно-командна система управління), ринкової економіки 
змішаного типу — змішана система регулювання.  

Ринковий механізм — спосіб (форма) організації та функціонування відносин між 
суб'єктами господарювання, що базується на принципах економічної свободи, вільної 
взаємодії попиту і пропозиції, вільного ціноутворення та конкуренції.  

Планово-державний механізм (адміністративно-командна система 
управління) — жорстко централізоване, тотальне державне управління соціально-
економічним розвитком країни на основі директивного плану. Для адміністративно-
командної системи управління характерні як позитивні, так і негативні риси. Так, до 
переваг планово-державного механізму можна віднести спроможність держави: 
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сконцентрувати ресурси і зусилля задля вирішення певної проблеми та створити умови 
для її розв'язання в короткі строки; забезпечити швидкі структурні зрушення; 
передбачити й усунути екстерналії; розвивати соціальну інфраструктуру; гарантувати 
соціальну підтримку, зайнятість та певний рівень доходів населення. Але планово-
державний механізм, виключивши приватну ініціативу, пригнічує свободу, 
конкуренцію, зумовлює диктат виробника і монополізм держави, знищує стимули до 
високоефективної праці, до інновацій в економіці. Результатом стають неефективне, 
ресурсомістке виробництво, низька якість і вузький асортимент продукції, постійний 
дефіцит товарів, незадоволений попит, приписки, "тіньова" економіка, автаркія та 
низький життєвий рівень населення. 440 Соціально-економічна ефективність 
національної економіки залежить від ступеня втручання держави в економіку.  

Змішане управління національною економікою — система управління, яка 
базується на плюралізмі (різноманітності) форм власності й органічно поєднує 
переваги ринкових і державних регуляторів.  

Виділяють два основні види регулювання – економічний лібералізм та 
економічний дирижизм. 

Економічний лібералізм (лат. вільний) — система соціально-економічних 
відносин, у якій домінують ринкові регулятори, а роль держави зведена до мінімуму. 

Економічний дирижизм (лат. керований) передбачає значний вплив держави на 
соціально-економічний розвиток країни.  
 
 

8. Сучасні моделі державного регулювання економіки. 
Кейнсіанська модель – вважає, що система ринкових економічних відносин не є 

досконалою і саморегулюючою, що максимально можливу зайнятість і економічне 
зростання може забезпечити лише активним втручанням держави в економіку. 

Неокласична теорія – розглядають ринкову економіку як таку, що здатна до 
автоматичного саморегулювання, роль держави обмежується жорсткою кредитно-
грошовою політикою. 

 
Національні моделі державного регулювання економіки 

Американська — лібералізована система управління національною економікою, в 
якій основний акцент переноситься на ринкові регулятори економічних процесів; 
державне регулювання зводиться до використання правових і опосередкованих методів 
з метою створення "правил гри" і сприятливих умов для розвитку бізнесу.  

Японська — централізоване регулювання соціально-економічного розвитку 
країни з боку держави на основі використання переважно економічних, 
опосередкованих та неформальних методів державного регулювання економіки. 
Домінує психологія колективізму, солідарності, підпорядкування особистих інтересів 
колективним і державним інтересам.  

Шведська — управління соціально-економічним розвитком країни на основі 
активного втручання держави у процес розподілу і перерозподілу доходів, створення 
сильної системи соціального захисту населення, домінування ідей рівності й 
солідарності.  
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Німецька — система управління національною економікою з активним 
використанням ринкових регуляторів (насамперед конкуренції) і створенням на 
державному рівні ефективної системи соціального захисту громадян країни.  

Східноазійська — державне управління та координація соціально-економічного 
розвитку країни відбувається шляхом активних комплексних заходів з метою надання 
потужних імпульсів промисловому зростанню; державне втручання в ринкові 
відносини підпорядковане інтересам конкуренції на внутрішніх і зовнішніх ринках.  

Моделі реформування економіки:  
американська (так зване стихійне входження в ринок) передбачає поступовий 

характер реформ, пасивну роль держави в цьому процесі, зведену в основному до 
законодавчої діяльності й використання традиційних економічних важелів 
регулювання;  
японська — визнає активну роль держави у трансформаційному процесі: державне 
сприяння входженню в ринок та жорсткий контроль з боку держави через 
використання комплексу прямих, непрямих, економічних, правових, специфічних і 
нетрадиційних методів регулювання. За прикладом Японії трансформацію 
національної економіки за активної участі держави здійснили ряд нових індустріальних 
країн (Південна Корея, Сінгапур та ін.). Система державного регулювання економіки в 
Україні перебуває в процесі реформування, зазнаючи впливу різних факторів 
об'єктивного і суб'єктивного характеру. 
 
 

9. Основні форми та методи державного регулювання ринкової економіки. 
Форми державного регулювання економіки 
Бюджетно-податкове регулювання пов'язане з функціонуванням державних 

фінансів, формуванням державного бюджету та державними витратами і спрямоване 
на реалізацію цілей соціально-економічного розвитку країни.  

Кредитно-грошове регулювання — діяльність держави, спрямована на 
забезпечення економіки повноцінною і стабільною національною валютою та 
регулювання грошового обігу відповідно до потреб економіки.  

Адміністративно-економічне регулювання передбачає заходи адміністративного 
та економічного характеру, спрямовані на створення умов для функціонування 
ринкової системи і реалізації соціальних цілей суспільства (демонополізація, 
роздержавлення, приватизація, макроекономічне планування і програмування, 
формування системи економічних, екологічних та соціальних стандартів і нормативів, 
регламентування зовнішньоекономічної діяльності).  

Цінове регулювання — вплив держави на ринкове ціноутворення шляхом 
законодавчих, адміністративних чи судових заходів з метою проведення кон'юнктурної 
та структурної політики, приборкання інфляції, стимулювання виробництва, його 
модернізації, посилення конкурентоздатності національної економіки, пом'якшення 
соціальної напруги тощо.  

Методи державного регулювання економіки — це сукупність способів, прийомів 
та засобів державного впливу на соціально-економічний розвиток країни.  

Основні методи ДРЕ 
Прямі методи, за допомогою яких держава безпосередньо втручається в 

економічні процеси (держконтракт, ДРЕ держзамовлення, субсидії, субвенції, дотації, 
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прямі витрати уряду,встановлення фіксованих цін,валютних курсів, ліцензування, 
встановлення державних стандартів і нормативів тощо)  

Держконтракт і держзамовлення — це угоди між державою і суб'єктами 
господарювання щодо виготовлення певного товару чи виконання певного виду послуг 
з метою задоволення соціально-економічних потреб споживача, стимулювання 
виробництва дефіцитного товару, в тому числі на експорт, розвитку пріоритетних 
галузей і виробництв, впровадження нових технологій, виконання міжнародних угод та 
задоволення соціальних потреб суспільства.  

Субсидія — форма цільової фінансової або матеріальної допомоги держави 
окремим суб'єктам економіки (галузям, регіонам, фірмам, банкам, фізичним особам, 
наприклад, житлові субсидії для населення).  

Субвенція — форма грошової чи матеріальної допомоги, що надається державою в 
екстремальних ситуаціях (стихійне лихо, війна, економічні кризи тощо).  

Дотація — різновид субсидій: асигнування, доплата з державного бюджету з 
метою збалансування бюджетів нижчих рівнів.  

Ліцензування — дозвіл державних органів на право займатися певним видом 
діяльності, в тому числі експортно-імпортними операціями тощо.  

Фіксовані ціни на товари і тарифи на послуги — державне закріплення цін на 
деякі товари і тарифи на послуги на певному рівні.  

Державні стандарти і нормативи — встановлення єдиних вимог, норм якості, 
хімічного складу, фізичних властивостей, ваги, розмірів, кількості тощо.  

Непрямі методи – Сукупність опосередкованих засобів державного впливу на 
діяльність суб'єктів економіки (система правових та економічних методів). 

Правові методи – Система законів та законодавчих актів, що регламентують 
діяльність суб'єктів господарювання (визначають правовий простір). 

Економічні методи державного регулювання економіки – Створення державою 
фінансових чи матеріальних стимулів, здатних впливати на економічні інтереси 
суб'єктів господарювання і зумовлювати їхню поведінку (ставка податків, облікова 
ставка, митний тариф, норма амортизації тощо). 

Адміністративні методи – Заходи державної влади — заборони,дозвіл або 
примус (укази, розпорядження, ліцензування, встановлення фіксованих цін, валют них 
курсів, введення економічних, харчових, фармацевтичних, соціальних, екологічних 
стандартів і нормативів, контроль за виконанням законів, указів, розпоряджень тощо, 
санкції за порушення та ін.) 
 
 

10. Фінансова система: суть та структура. 
Термін "фінанси" походить від латинського fіпапtіа, що в перекладі означає "дохід", 

"платіж". Спочатку цей термін вживався італійцями для характеристики руху грошей 
від одного власника або розпорядника до іншого. Згодом смислове навантаження 
терміна звузилося, і його застосовували для характеристики формування грошових 
надходжень до особистої каси монарха. З відокремленням державної казни від 
особистої власності монарха застосування цього терміна в міжнародній практиці 
пов'язують із системою грошових відносин у зв'язку з мобілізацією державою 
грошових ресурсів, необхідних для виконання нею своїх функцій: економічних, 
політичних, соціальних та ін. 
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У сучасних умовах фінанси визначають як систему економічних відносин між 
державою, юридичними та фізичними особами, а також між окремими державами і 
міжнародними економічними інститутами й організаціями щодо акумуляції та 
використання грошових засобів на основі розподілу й перерозподілу валового 
внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу (НД).  

Наявність різних потреб у суб'єктів ринкового господарства зумовлює виникнення 
різних видів фінансових зв'язків. 

Структура фінансів. Види фінансів 
Державні: загальнодержавні; регіональні; муніципальні; фінанси державних 

підприємств; фінанси державних установ та організацій, що здійснюють некомерційну 
діяльність  

Громадських об'єднань: різних спілок; політичних партій; громадських рухів; 
спеціальних цільових та благодій них фондів  

Приватні: фінанси приватних підприємств та корпорацій; фінанси комерційних 
установ та організацій; фінанси домогосподарств. 

Фінанси домогосподарства - грошові відносини щодо формування та 
використання громадянами (членами сім'ї), які разом проживають і ведуть домашнє 
господарство, спільного грошового фонду, який називають сімейним бюджетом.  

Фінанси підприємств, установ та організацій - система відносин між 
юридичними особами, між юридичними особами і державою, між юридичними і 
фізичними особами з приводу формування та використання певних грошових фондів 
(фінансових ресурсів). На цьому рівні формується переважна частка фінансових 
ресурсів країни.  

Фінанси громадських об'єднань - система відносин між:  
– громадськими об'єднаннями та їхніми членами;  
– щодо сплати членських внесків, отримання різних виплат, надання пільг;  
– за напрямами використання грошових фондів об'єднання;  
– громадськими об'єднаннями і підприємствами, організаціями й установами 

(добровільні внески, пожертвування тощо);  
– між різними рівнями громадських об'єднань;  
– між громадськими об'єднаннями і підвідомчими господарськими об'єднаннями.  
Державні фінанси - особлива сфера розподільчих відносин, пов'язана з первинним 

і вторинним розподілом та використанням ВВП з метою утворення фонду грошових 
засобів, необхідного для здійснення державою покладених на неї функцій. Такі грошові 
засоби набувають форм: державного бюджету; регіональних бюджетів; місцевих 
бюджетів; спеціальних фондів; фінансів державних підприємств.  

Риси фінансів:  
– набирають грошової (ненатуральної) форми;  
– носять розподільчий (нееквівалентний) характер, на відміну від обміну, якому 

властива еквівалентність;  
– розподіл ВВП і НД здійснюється через реальні грошові фонди (на відміну від 

цінового розподілу);  
– акумулюють і використовують фінансові засоби на безоплатній основі.  
Ознаки фінансових ресурсів (засобів):  
– виражають відносини власності;  
– перебувають у постійному русі;  
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– мають особливі джерела формування;  
– відрізняються за напрямами використання; мають специфічний склад учасників 

формування, розподілу та використання.  
Фінансова система. Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг. 
Система фінансових відносин різних рівнів та інститутів, що забезпечують їхнє 

функціонування, утворюють фінансову систему країни:  
– Фінанси держави різних рівнів; 
– Фінанси підприємств, установ, організацій; 
– Фінанси громадських організацій; 
– Фінанси домогосподарств; 
– Позабюджетні пільгові фонди. 
Найважливішою ланкою фінансової системи держави є державний бюджет:  
– Головний фінансовий план держави; 
– Найбільший централізований грошовий фонд, що перебуває у розпорядженні 

уряду. 
– Грошове вираження збалансованості надходжень та видатків до державної казни 

за певний період. 
Функції державного бюджету 

Фіскальна функція бюджету полягає у вилученні за допомогою податків та інших 
джерел, які мають допоміжний характер, частини доходів громадян, підприємств, 
установ, організацій для утримання державного апарату, виробництва суспільних благ, 
тобто забезпечення тих видів діяльності, які не мають власних джерел доходів 
(природоохоронні заходи, архіви, бібліотеки тощо), або ж мають недостатні для 
забезпечення належного рівня розвитку джерела фінансування (фундаментальні 
наукові дослідження, оперні театри, музеї тощо).  

Розподільча функція бюджету полягає в тому, що акумульовані в державному 
бюджеті грошові засоби уряд використовує для перерозподілу, спрямовуючи їх на 
розвиток виробничої та соціальної інфраструктури, інвестування в капіталомісткі 
галузі з тривалим строком окупності витрат, на структурну перебудову, прискорення 
НТП, зростання життєвого рівня населення, вирішення соціальних проблем.  

Стимулююча функція бюджету проявляється в тому, що, змінюючи базу та ставки 
оподаткування, використовуючи пільги, тарифи тощо, уряд здійснює стимулюючу 
(обмежувальну) політику, впливаючи на циклічні коливання економіки, зміну її 
структури тощо.  

Контрольна функція бюджету виконується завдяки тому, що він у грошовому 
вираженні віддзеркалює відтворювальний суспільний процес, виявляє економічні 
пропорції, відхилення від рівноваги тощо.  

Головні джерела формування надходжень до державного бюджету:  
– податки;  
– відрахування на соцстрах та інші види відрахувань; 
– державна позика (внутрішня та зовнішня);  
– емісія грошей;  
– продаж державного майна.  
Форми виплат із державного бюджету:  
– асигнування - видатки на утримання підприємств та установ;  
– субсидії - державна допомога організаціям, установам, громадянам; субвенції - 
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державна грошова допомога місцевим органам влади або окремим галузевим 
господарським органам для розвитку;  

– дотації - допомога підприємствам, організаціям, установам для покриття збитків 
з метою підтримки.  

Надання бюджетних засобів підприємствам, установам та організаціям для повного 
або часткового покриття їхніх витрат на заходи, передбачені бюджетом, називають 
бюджетним фінансуванням.  

Система бюджетного фінансування містить:  
- механізм надання бюджетних засобів розпорядникам асигнувань;  
- засоби фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням 

грошових ресурсів.  
Принципи бюджетного фінансування 

Загальні, які стосуються всіх бюджетних засобів:  
– цільовий характер;  
– нормування;  
– облік використання раніше відпущених бюджетних асигнувань  
Особливі, специфічні, залежно від організації діяльності підприємств, установ 

та методів ведення господарства  
для бюджетних установ: безповоротність асигнувань; дотримання фінансово-

бюджетної дисципліни;  
для державних підприємств: згідно з планом замовлення та планом розвитку; 

повернення в бюджет невикористаних грошових засобів до кінця року;  
для комерційних підприємств: частково на умовах сплатності та поворотності з 

метою короткострокової підтримки підприємствам, що здійснюють структурну 
перебудову, тощо. 

Однією із форм бюджетного фінансування є бюджетний кредит - надання 
бюджетних засобів суб'єктам господарювання й органам влади на засадах 
поворотності та платності.  

Важливою формою використання бюджетних ресурсів є бюджетні резерви. Це 
відособлена у спеціальних фондах частина бюджетних надходжень, призначених для 
забезпечення безперебійного функціонування передбачених бюджетом витрат, а 
також покриття непередбачуваних затрат держави (стихійні лиха, серйозні 
технологічні авари, епідемії тощо), які зненацька можуть виникнути.  

Державний бюджет є головною ланкою бюджетної системи держави. Бюджетна 
система України - це сукупність бюджетів різних рівнів:  

– державного;  
– бюджету Автономної Республіки Крим;  
– обласних;  
– бюджетів міст Києва та Севастополя;  
– міських бюджетів;  
– районних;  
– районних бюджетів у містах;  
– сільських та селищних.  
Консолідований бюджет - це об'єднаний бюджет центрального уряду і бюджети 

місцевих органів влади.  
Державне казначейство - орган, на який покладено функції:  
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– використання державного бюджету;  
– обліку його касового виконання;  
управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом.  
За станом розрізняють державний бюджет:  
– нормальний (збалансований), коли надходження і видатки бюджету 

врівноважені;  
– дефіцитний, коли видатки перевищують доходи;  
– профіцитний, коли доходи перевищують видатки.  
Позика – інше джерело фінансування бюджетного дефіциту. Вважають, що з часів  
Причини бюджетного дефіциту:  
– спад виробництва внаслідок циклічних коливань, який призводить до зниження 

рівня доходів (а відтак і податків), що надходять до державного бюджету;  
– збільшення державних витрат на розвиток військово-промислового комплексу 

(ВПК), реалізацію соціальних програм, фінансування збиткових підприємств тощо;  
– значний сектор "тіньової економіки", що уникає сплати податків; зростання 

витрат на утримання управлінського апарату;  
– непомірні втрати, приписки, розкрадання державних ресурсів тощо. Заходи щодо 

обмеження бюджетного дефіциту:  
– перехід від фінансування до кредитування;  
– ліквідація дотацій збитковим підприємствам;  
– зменшення видатків на фінансування ВПК, соціальних програм, державне 

управління;  
– зміна системи оподаткування.  
Дефіцитний бюджет, зазвичай, має місце у період спаду обсягів національного 

виробництва, коли податкові надходження зменшуються, а потреба у видатках зростає.  
Профіцитний бюджет характерний для періоду економічного зростання і 

застосовується як засіб для упередження економічного буму, за яким неминуче 
наступає економічний спад.  

Розрізняють бюджетний дефіцит:  
– фактичний - відображає реальні надходження і видатки за певний період часу;  
– структурний - показує, якими мають бути надходження, урядові витрати і 

дефіцит при потенційному обсязі національного виробництва;  
– циклічний - відбиває вплив циклічних коливань на надходження, видатки та 

дефіцит і визначається як різниця між фактичним і структурним дефіцитом.  
Нагромаджена сума позичених урядом коштів для фінансування дефіциту 

державного бюджету утворює державний борг.  
Державний борг існує у двох формах:  
– внутрішнього боргу перед юридичними та фізичними особами країни;  
– зовнішнього боргу перед іноземними країнами (міжнародними фінансовими 

організаціями, урядами іноземних країн та іноземними приватними особами й 
організаціями).  

Вплив державного боргу на економіку:  
позитивний - у фазі економічного спаду використання державних запозичень 

стимулює споживчий попит, збільшує рівень зайнятості населення, сприяє зростанню 
рівня доходів у суспільстві, стимулює економічне зростання;  
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негативний - витіснення приватного капіталу, що обмежує економічне зростання, 
спричиняє до перерозподілу доходів на користь власників державних облігацій, 
зменшення обсягу споживчого попиту, збільшення податків для обслуговування 
державного боргу, перекладання відповідальності за погашення боргових зобов'язань 
на майбутні покоління тощо.  

Не всяке зростання боргу держави перетворюється на "борговий тягар". Для оцінки 
безпеки подальшого зростання державного боргу важливе значення має порівняння 
приросту обсягу реального ВВП та реальної ставки відсотка на обслуговування боргу. 
Якщо реальна ставка відсотка за борг перевищує темп приросту реального ВВП, то 
державним боргом неможливо управляти, зростає співвідношення , тобто борговий 
тягар посилюється. Якщо відсоткова ставка (Вг) і приріст ВВП урівноважені (Вг = 
АВВП), то весь приріст ВВП використовується для виплати процентів на 
обслуговування боргу, що теж є небезпечним. Якщо жйг< АВВП, то таке зростання 
боргу не створює небезпеки і є бажаним для суспільства. Держава, що вдається до 
запозичень, мусить управляти державним боргом.  

Управління державним боргом - це система заходів держави, пов'язана з: 
вивченням кон'юнктури на ринку позичкового капіталу; випуском та розміщенням 
нових боргових зобов'язань; погашенням нових боргових зобов'язань; виплатою 
відсотків на позики; зміною строків позик; зміною відсоткових ставок на позики 
(конверсія); - анулюванням боргу (у випадку фінансової неспро можності держави). 
Держава може рефінансувати свій борг, тобто випустити нові боргові зобов'язання 
для розрахунку за старі борги.  
 
 

11. Податки, їх сутність, функції та класифікація. 
Головним джерелом доходів держави є податки.  
Податки - обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня платниками 

податків у порядку та на умовах, визначених законодавством.  
Податкова система - сукупність чинних у країні податків, форм, принципів та 

методів їхньої побудови, а також інститутів та організацій, що забезпечують вилучення 
їх, здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства. Функції податків 
безпосередньо пов'язані з функціями фінансів.  

Функції податків 
Фіскальна - централізація частини ВВП у бюджеті на загальносуспільні потреби  
Розподільча - перерозподіл вартості ВВП між державою, юридичними та 

фізичними особами  
Регулююча - вплив податків на різні аспекти діяльності їхніх платників. 
Елементи системи оподаткування:  
– суб'єкт (платник податків) - юридична чи фізична особа, що сплачує податки;  
– об'єкт оподаткування - кількісно визначений економічний феномен, який 

служить базою для оподаткування. Іншими словами, податкова база - це грошова 
сума, з якої вилучається податок;  

– джерело оподаткування - дохід платника податку, що підлягає оподаткуванню. 
Податкова ставка (норма оподаткування) - законодавчо встановлений розмір 

податку на одиницю оподаткування.  
Податкова ставка може існувати в таких формах: 
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– середньої податкової ставки - відношення обсягу податків до величини доходу, 
що підлягає оподаткуванню;  

– граничної податкової ставки - відношення приросту податків до приросту 
доходу, що підлягає оподаткуванню.  

– податкові пільги - звільнення від податків або зменшення податкових ставок.  
Види податкових пільг:  
– прискорена амортизація основного капіталу (списання амортизації в обсягах, 

що значно перевищують реальне зношування капіталу). За своїм змістом прискорена 
амортизація тотожна податковій субсидії підприємницькому сектору. Вона зменшує 
прибуток, належний до оподаткування, прискорює оборот основного капіталу, створює 
стимули для прискореного оновлення основного капіталу;  

– інвестиційний податковий кредит, по суті, є фінансуванням державою 
інвестицій приватного бізнесу. За своїм змістом він є податковою знижкою. Його 
обчислюють як відсоток від вартості основного капіталу і вилучають безпосередньо із 
суми податку, а не з доходу, який підлягає оподаткуванню. Це зменшує на величину 
знижки вартість заново придбаного устаткування.  

Податкова квота характеризує рівень оподаткування і визначається як частка 
податку в доході платника.  

Класифікація податків  
Залежно від рівня державних структур:  
– загальнодержавні (встановлюються державними органами влади вищого рівня);  
– місцеві (встановлюються місцевими органами влади та управління) За об'єктом 

оподаткування:  
– податки на доходи фізичних і юридичних осіб (заробітну плату, прибуток, ренту 

тощо);  
– податки на майно (сплачуються постійно впродовж усього часу перебування 

майна у власності);  
– податки на споживання (сплачуються при використанні доходів).  
За методом стягнення:  
розкладні - спочатку встановлюється обсяг податкових надходжень, необхідних для 

потреб держави, а потім цю суму розкладають на окремі частини за територіями, і, 
нарешті, між окремими платниками;  

окладні - встановлюються спочатку податкові ставки, а далі розмір податку для 
кожного платника.  

Визначальним критерієм класифікації податків є форма оподаткування.  
За цією ознакою розрізняють такі податки:  
– Прямі - вилучаються безпосередньо у власників майна, отримувачів доходу.  
– Непрямі (опосередковані) - вилучаються у сфері реалізації або споживання 

товарів та послуг, тобто перекладаються на споживача і не залежать від рівня доходу.  
Прямі податки, у свою чергу, набувають двох форм: 
– реальні (земельний податок, домовий, на грошовий капітал і т. ін.);  
– особисті - встановлюються для конкретного платника особисто (прибутковий 

податок з громадян, податок на прибуток корпорацій, на спадщину, на дарування, на 
приріст капіталу, на майно і т. ін.).  

– Непрямі податки поділяють на три групи: фіскальні монополії, акцизи і мито.  
– Фіскальні монополії - це встановлені державою ціни на товари та послуги, які 
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забезпечують їй певні грошові надходження, тобто є своєрідним джерелом доходів 
держави від реалізації монополізованих товарів. Монополія держави може бути повна і 
часткова.  

Повна монополія виявляється у виключному праві держави на виробництво і 
реалізацію певних товарів за встановленою нею ціною. Об'єктом повної монополії 
зазвичай є такі товари масового споживання, як сіль, сірники, горілчані та тютюнові 
вироби тощо.  

Часткову монополію держава реалізує через монополізацію нею або тільки 
ціноутворення, або виробництва і ціноутворення, або ціноутворення і реалізації.  

Акцизи - це непрямі податки у вигляді надбавки до ринкової ціни, яка (надбавка) 
належить державі. У перекладі з латинської мови ассіаіо ("акциз") означає "відрізати", 
"відсікати".  

Акцизи існують у таких формах:  
– фіксовані - встановлені на одиницю товару в грошовому вираженні;  
– пропорційні - як відсоток до обсягу реалізації;  
– специфічні - на окремі види товарів (вироби із золота і срібла, автомобілі, 

тютюнові вироби);  
– універсальні - встановлені на весь обсяг реалізації (податок з продажу, податок з 

обороту, податок на додану вартість).  
Податок на додану вартість (ПДВ), податок на прибуток та прибутковий податок з 

громадян - найпоширеніші види податків у світовій практиці оподаткування. Мито - 
встановлюється за ввезення та вивезення товарів через кордон або за транспортування 
іноземних товарів на території певної країни транзитом.  

Мита набирають таких форм.  
За походженням - експортне й імпортне.  
За метою:  
– фіскальне - має бюджетне призначення;  
– протекціоністське - для захисту вітчизняного ринку від конкуренції з боку 

іноземних товарів та послуг;  
– антидемпінгове - встановлюється на багатосторонній основі з метою розвитку 

світової торгівлі. Воно невелике за розміром і є перехідною ланкою до безмитної 
торгівлі;  

– статистичне - для обліку експортно-імпортних операцій в умовах вільної 
зовнішньої торгівлі (не має бюджетного призначення);  

– компенсаційне - встановлюється за угодою торговельних сторін з метою 
уникнення цінової конкуренції між ними.  

За ставками:  
– специфічне - встановлене на одиницю товару;  
– адвалорне - як відсоток від вартості товару та послуг;  
– змішане - яке передбачає чинність адвалорного і специфічного мита.  
Переваги непрямих податків:  
– швидке надходження до бюджету, оскільки оподатковуються реалізація та 

споживання;  
– рівномірність вилучення у територіальному аспекті;  
– мотиваційна роль у створенні державою умов для виробництва і реалізації як 

передумови стабільності по додаткових надходжень;  
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– обмеження споживання одних груп товарів та послуг і розширення інших 
завдяки диференціації податкових ставок державою.  

Недоліки непрямих податків:  
– неадекватність податків розміру доходів платників;  
– непомірна обтяжливість для малозабезпечених верств населення.  
В Україні переважають непрямі податки. Це пояснюється:  
– низьким рівнем доходів переважної більшості юридичних та фізичних осіб; 

значною часткою "тіньового" сектору економіки;  
– великою кількістю збиткових підприємств;  
– низьким рівнем податкової культури. 
Принципи оподаткування:  
– обов'язковість;  
– оптимальне поєднання економічної ефективності та соціальної справедливості;  
– відносна стабільність у коротко- та середньостроковому періоді і гнучкість у 

довгостроковому періоді;  
– прогресивний характер оподаткування;  
– захист вітчизняного виробника;  
– уникнення подвійного оподаткування.  
Методи оподаткування:  
– пропорційне оподаткування - не враховує диференціації доходів при 

встановленні податкової ставки;  
– прогресивне оподаткування - середня ставка прогресивного податку зростає в 

міру збільшення доходу; платник податків сплачує не тільки більшу суму податку, а й 
більший відсоток (частку). Прогресивне оподаткування справляє найсильніший тиск на 
осіб з високими доходами;  

– регресивне оподаткування ґрунтується на зниженні ставки податку в міру 
зростання доходу. Такий метод оподаткування вигідний для осіб із високим рівнем 
доходів, але вразливий для дрібних платників податків.  
 
 

Тема 12.Світове господарство і міжнародні економічні відносини 
 

5. Об’єктивні передумови виникнення світового господарства. 
6. Суть та основні риси світового господарства. 
7. Система міжнародних економічних відносин. 
 
 
1. Об’єктивні передумови виникнення світового господарства. 
Загальною характеристикою сучасного світу є його багатогранність, динамічність, 

суперечливість і разом з тим взаємопов’язаність. Глобальна взаємозалежність країн 
зумовлена посиленням інтернаціоналізації продуктивних сил, всеохоплюючим 
характером науково-технічного прогресу, принципово новою роллю засобів інформації 
та комунікації, станом природних ресурсів, загостренням загальносвітової економічної 
кризи. 

Подальший прогрес цивілізації можливий тільки за умови включення до світового 
суспільно-економічного процесу всіх сил, течій, країн і народів, примноження їх зусиль 
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для вирішення суперечностей, пов’язаних з науково-технічною революцією, соціальною 
неоднорідністю та нерівномірністю розвитку сучасного світу. 

З новою силою проявляється на нинішньому етапі об’єктивна тенденція до 
інтернаціоналізації господарського життя, зближення і взаємодоповнення 
національних економік на основі поглиблення міжнародного поділу праці, розвитку 
спеціалізації і кооперації. 

Жодна країна не в змозі всебічно використати свій економічний, науково-
технічний та ресурсний потенціал, не будучи включеною до світового співтовариства, 
не шукаючи ефективних форм інтегрування  в нього. 

Історично світове господарство сформувалось у кінці ХІХ на початку ХХ століття. 
Найважливішою його рисою є взаємопов’язаність та взаємообумовленість процесу 
відтворення капіталу в межах єдиного світового господарства, єдність національних 
господарств. Неминучість господарського зближення окремих країн, прорив 
національної замкненості зумовлені процесами інтернаціоналізації, що є основою 
становлення та формування світового господарства. 

Об’єктивні передумови виникнення світового господарства – це розвиток 
світового ринку, міжнародний поділ праці, інтернаціоналізація господарського життя. 

В сучасних умовах, коли окремі країни стали ланками всесвітнього господарства, 
їх економіка як ніколи залежить від зовнішнього ринку. Ця залежність стану економіки 
від міжнародної торгівлі, світового ринку відображає об’єктивну тенденцію до 
господарського зближення країн світового співтовариства. 

Сучасний світовий ринок, як сукупність національних ринків, пов’язаних один з 
одним різними торгово-економічними відносинами, під впливом науково-технічного 
прогресу набуває суттєвих змін. Це знаходить своє вираження не тільки в розширенні 
меж світового ринку, а й у зростанні потреб, зміні їх структури, складу тих виробників, 
які задовольняють основну частку світового попиту на продукцію та послуги. 

Оновлення номенклатури продукції, представленої на світовому ринку, 
відбувається зараз значно швидше, ніж раніше. В цей практично нескінчений процес 
включається все більше і більше країн, які або створили новий товар, або мають 
перевагу у витратах виробництва. Крім того, і це одна з суттєвих рис світового ринку, в 
сучасних умовах жодна країна не в змозі довго залишатися монополістом у галузі 
передової технології. Рано чи пізно досягнення науково-технічного прогресу, в тому 
числі найновіші і найпередовіші, стають надбанням багатьох. 

Про роль зовнішнього ринку в економіці окремих країн свідчать дані про питому вагу 
експорту у валовому національному продукті. При цьому слід зазначити, що, чим менша 
забезпеченість ресурсами і місткість внутрішнього ринку тієї чи іншої країни, тим більша 
потреба у виході на світовий ринок, тим більша частка експорту у ВНП, і навпаки. Для 
таких країн експорт виступає способом отримання бажаних товарів і тому може досягти 
25–35% і більше від їх валового національного продукту. 

Так, частка товарного експорту у валовому національному продукті Голландії 
становить 45%, Німеччини – 27%, Великобританії – 23%, Нової Зеландії – 22%, Італії – 
16%, Франції – 17%, Японії – 11%. США, Росія і Китай, які мають багату і широко 
диверсифіковану ресурсну базу та ємкий внутрішній ринок, менш залежні від міжнародної 
торгівлі. Частка їх експорту у ВНП становить 10–12%. У пошуках ринків збуту продукції, 
джерел сировини товаровиробники виходять за межі національних ринків, зумовлюючи 
подальший розвиток світового ринку. 
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З утворенням світового ринку суспільно необхідний час для виготовлення будь-
якого товару визначається не середнім рівнем умілості та інтенсивності праці будь-
якого національного господарства, а діючими умовами світового виробництва, що є 
нормальними при даному рівні розвитку світових продуктивних сил. 

Внаслідок дії закону вартості на світовому ринку відбувається зведення 
національних вартостей товарів різних країн до інтернаціональної. І тоді країна, 
національна вартість товарів якої нижча від інтернаціональної, при обміні одержує 
додатковий прибуток у зовнішній торгівлі. І, навпаки, країни, де національна вартість 
товарів виявляється вищою, ніж інтернаціональна вартість, втрачають прибутки і 
мають збитки. 

Як наслідок, відбувається вимивання з національної економіки тих товарів і, 
відповідно, галузей, які не в змозі успішно конкурувати на світовому ринку, що, в свою 
чергу, приводить до поглиблення міжнародного поділу праці та підвищення 
ефективності національного виробництва. Слід зазначити, що вирішальна роль при 
визначенні профілю спеціалізації країни на виробництві певних товарів має не 
абсолютний рівень національної вартості, а її відносний рівень, тобто порівняно з 
іншими країнами-виробниками аналогічної продукції. 

У сучасних умовах відбувається певна модифікація системи співвідношення 
національної та інтернаціональної вартості під впливом процесу інтернаціоналізації 
виробництва. Формуючи раціональну народногосподарську структуру, звільняючи 
економіку від безперспективних галузей, країни все більше орієнтуються на 
інтернаціональні вартісні критерії. 

Саме тому для багатьох країн у сучасних умовах відпадає необхідність розробляти 
весь технологічний процес виробництва якого-небудь товару, оскільки економічно 
вигідніше придбати його в обмін на свій товар у країні, де вже є добре налагоджене 
виробництво, або купити за кордоном ліцензію на його виробництво. Це дає змогу 
використати власні природні, фінансові, трудові ресурси для розвитку тих галузей чи 
видів виробництва, де може бути досягнута найвища продуктивність та якість 
продукції. 

Чим глибша спеціалізація окремих країн при виробництві товарів, для яких 
склалися найсприятливіші умови, тим більша потреба у кооперуванні, взаємному 
обміні технологіями та науково-дослідними розробками, в інтернаціоналізації 
розміщення виробництва. Важливу роль у поглибленні цілісності світового 
господарства, прискоренні процесів інтернаціоналізації відіграє науково-технічна 
революція.  

Основою і фактором розвитку світового господарства є міжнародний поділ праці 
(МПП). Участь економіки країни в міжнародному поділі праці спричиняє її спеціалізацію, 
яка підвищує продуктивність праці, ефективність виробництва і, в підсумку, життєвий 
рівень населення. 

Міжнародний поділ праці являє собою закономірний наслідок суспільного поділу 
праці всередині країни. Як економічна категорія – це  зумовлена певним рівнем розвитку 
продуктивних сил специфічна форма поділу суспільної праці, що переросла національні 
межі і призводить до  спеціалізації окремих країн і господарських структур на 
виробництві певної продукції та взаємному обміні. 

У країнах, які широко використовують можливість брати участь у МПП, як 
правило, вищі темпи економічного розвитку. Яскравим прикладом є розвиток Японії, 
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Німеччини, “нових індустріальних країн” – Гонконгу, Тайваню, Сінгапуру та 
Південної Кореї. І навпаки, в країнах, які не зуміли зайняти своє місце у МПП, – нижчі 
темпи розвитку або спостерігається спад виробництва. Кожна з держав підтримує 
розвиток тих галузей, у яких вона має вищу продуктивність праці і нижчі втрати на 
виробництво продукції. Це дає їй певні переваги на світовому ринку. 

Міжнародний поділ праці – складна, багаторівнева система світогосподарських 
зв’язків, що постійно розвивається, наповнюючись на кожному історичному етапі 
суспільного прогресу новим змістом. Він зумовлений, в першу чергу, відмінностями 
грунтово-кліматичних умов у різних країнах, що породжує особливості їх рослинного і 
тваринного світу. Не менш важливим чинником є також відмінності у розміщенні на земній 
кулі природних ресурсів. 

Спочатку міжнародний поділ праці формувався виключно під впливом природних 
факторів. Країни відрізняються між собою за запасами корисних копалин, родючістю 
землі, природнокліматичними умовами тощо. Тому одні надавали перевагу 
сільськогосподарському виробництву (Канада, європейські країни), інші – видобутку 
корисних копалин (ПАР, ОАЕ, Конго), решта розвивали промислове виробництво з 
використанням наукомістких технологій, фінансовий та туристичний бізнес (Японія, 
Гонконг, Південна Корея, Швейцарія тощо). Така “природна” спеціалізація збереглася і 
дотепер. Проте під впливом науково-технічного прогресу та економічних факторів 
міжнародний поділ праці поступово звільняється від залежності за  природними 
умовами. Головними чинниками у формуванні міжнародного поділу праці нині стають 
науково-технічні досягнення країн, їх спеціалізація у розробці певних наукових 
напрямів та наукомістких технологій. 

Формуючись на основі технічного і технологічного поділу праці, під дією не 
тільки економічних, а й політичних сил, міжнародний поділ праці відображає рівень 
інтернаціоналізації продуктивних сил суспільства, ступінь розвитку робочої сили, її 
функціональної розгалуженості та дієздатності. Безпосереднім його наслідком є 
розвиток міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва, що зумовлюють 
всебічний розвиток міждержавного обміну, а також структурні перетворення більш 
високого порядку – інтернаціоналізацію світогосподарських зв’язків у рамках усього 
відтворювального циклу – виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ. 

Поглиблення економічних зв’язків на світовому ринку безпосередньо визначається 
рівнем розвитку загального, часткового і одиничного поділу праці та формування на цій 
основі міжнародної предметної, подетальної та повузлової (технологічної) спеціалізації та 
кооперування виробництва. Ці процеси прямо пов’язані з розвитком машинної індустрії, 
великосерійних виробничих структур. 

У міжнародному поділі праці виділяють: 
загальний, означає поділ праці між країнами світу на рівні сфер суспільного 

виробництва (наприклад, промисловості, сільського господарства, будівництва, 
транспорту, зв’язку тощо); 

частковий, тобто поділ праці між країнами світу в одній сфері суспільного 
виробництва, наприклад, у промисловості за такими напрямами, як добувна, 
металургійна, хімічна, легка, машинобудування тощо; 

одиничний, означає поділ праці між суб’єктами світового господарства на 
мікрорівні, наприклад, на спільному підприємстві, на якому один партнер виконує 
управлінські функції, другий – виробничі, третій – збуту і постачання та ін. 
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Спочатку у сфері світового ринку переважав загальний поділ праці. Це 
зумовлювало розвиток переважно міжгалузевих зв’язків – міжнародний обмін 
сировинними ресурсами і продуктами сільського господарства. Пізніше ця сфера 
світогосподарських зв’язків була доповнена обміном готовими виробами 
промисловості. 

Інтенсивний розвиток часткового та одиничного поділу праці й істотне зростання 
на його основі рівня інтернаціоналізації виробництва почали здійснюватися на 
сучасному етапі машинного виробництва. Важлива роль в цьому належала науково-
технічній революції, поступовому оновленню на її основі технологічної бази 
виробничого процесу. Основними носіями часткового і одиничного поділу праці стали 
транснаціональні компанії. В результаті, у міжнародній торгівлі стала зростати частка 
внутрішньофірмового обміну. У США вона становить 2/5, а державах Західної Європи 
– майже 1/3 всього зовнішньоторговельного обороту. 

Основними формами міжнародного поділу праці є міжнародна спеціалізація та 
міжнародне кооперування праці. Міжнародна спеціалізація полягає у поділі національних 
виробництв, виділенні у самостійні технологічні процеси, що займаються виготовленням 
лише певних продуктів праці як для внутрішніх потреб, так і на експорт. 

Розрізняють два основних види спеціалізації виробництва: міжгалузеву та 
внутрішньогалузеву. Міжгалузева полягає у виготовленні різними країнами окремих 
видів промислової продукції. Так, Японія і Південна Корея спеціалізуються на випуску 
автомобілів, аудіо- та відеотехніки, Німеччина – автомобілів, Швейцарія – годинників. 
Продукція, що виготовляється ними, має великий попит і реалізується в різних 
частинах світу. З виникненням транснаціональних компаній і ускладненням 
технологічних процесів випуску продукції виникає внутрішньогалузевий поділ праці 
як новий етап міжгалузевого. Його суть полягає у випуску різними країнами окремих 
видів продукції певної галузі або вузлів, комплектуючих деталей до неї. До 
внутрішньогалузевої спеціалізації належать: 

предметна – виробництво окремих товарів. Японія, Південна Корея 
спеціалізуються на випуску побутової електроніки; 

подетальна – виробництво окремих вузлів, комплектуючих чи частин продукції, 
виробництво окремих деталей для машин та обладнання; 

технологічна – спеціалізацію на окремих технологічних процесах – складанні, 
фарбуванні, зварюванні, штампуванні. Велика частина операцій по складанню 
електронної апаратури виконується на заводах Гонконгу, Сінгапуру, Китаю. 

Розвиток міжнародної спеціалізації формує умови для міжнародного 
кооперування. Міжнародна кооперація – це процес формування стійких виробничих 
зв’язків між підприємствами різних країн, у результаті якого здійснюється спільна 
діяльність по створенню елементів готової продукції. Основні напрями при 
налагодженні коопераційних зв’язків такі: здійснення спільних програм, спеціалізація 
за договорами, створення спільних підприємств. 

Глибокі якісні зміни в розвитку міжнародного поділу праці сталися у 80–90-і роки 
ХХ століття. Вони зумовлені новим етапом науково-технічної революції, подальшими 
процесами глобалізації суспільного виробництва. Цьому активно сприяють 
формування постіндустріальних структур виробництва, удосконалення системи 
транспорту, телезв’язку, комп’ютеризації, посилення міграції промислового капіталу, 
створення спільних підприємств, широке залучення до міжнародного бізнесу 
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невеликих і середніх фірм, частка яких сьогодні становить майже 40% 
зовнішньоторговельних операцій. Принципово нові аспекти у розвитку міжнародного 
поділу праці з’явилися у зв’язку з процесом інтеграції в структурах світового 
господарства країн, що входили до складу колишнього СРСР, а також Китаю, країн 
Центральної та Східної Європи. 

У кінцевому підсумку, загальний зміст нових процесів у міжнародному поділу 
праці, що набули розвитку протягом останнього десятиріччя і спричиняють суттєві зміни 
у світовому господарстві, зводиться до наступного: 

по-перше, пріоритетного значення набули спеціалізація і кооперування 
виробництва наукоємної продукції, прогресивну технологію, виробництво нових 
матеріалів. Внаслідок цього в промислово розвинутих країнах відбувається скорочення 
частки базових галузей і відповідно до цього намітилася тенденція до зменшення 
попиту на сировинні ресурси на світовому ринку. Запровадження у промислово 
розвинутих країнах енергозберігаючих технологій призвело до скорочення у них 
споживання нафти на одиницю валового національного продукту; 

по-друге, фундаментальні зміни в міжнародному поділі праці пов’язані із 
всебічним розвитком процесу спеціалізації у сфері науково-технічних знань та 
інформації. Нині жодна країна неспроможна здійснювати дослідження у всіх галузях 
науки і техніки. Це спричинило утворення та інтенсивний розвиток ринку науково-
технічних знань – міжнародної торгівлі ліцензіями, науковою інформацією, “ноу-хау”, 
науково-технічними консультаціями, програмами-моделями, науковими та іншими 
видами інтелектуальної власності; 

по-третє, важливим структурним елементом міжнародного поділу праці стала 
інтернаціоналізація сфери послуг. Продаж послуг все тісніше переплітається з 
виробництвом і збутом товарів, експортом капіталу, інтелектуальним обміном. 
Провідна роль у процесі інтернаціоналізації сфери послуг належить транснаціональним 
корпораціям. Лідерами тут є монополії США, де послуги становлять 1/3 експорту. В 
цій сфері особливе місце належить торгівлі фінансовими послугами (кредити, прийом 
депозитів, оплата чеків, лізинг, емісія кредитних карток тощо); 

по-четверте, зростає об’єктивна необхідність у докорінній перебудові 
міжнародного поділу праці. З другої половини ХХ століття інтернаціоналізація 
виробництва охопила практично все світове господарство, всі його галузі. 

Інтернаціоналізація виробництва, що становить основу формування світового 
господарства, у вузькому значенні – розвиток міжнародних зв’язків у процесі 
функціонування продуктивних сил, у більш широкому – інтернаціоналізація всього 
економічного життя, продуктивних сил та виробничих відносин. 

Інтернаціоналізація виробництва здійснюється різними шляхами: по-перше, через 
обмін засобами виробництва, а також у формі міжнародної спеціалізації і кооперації; 
по-друге, шляхом виробничого співробітництва, міжнародної міграції виробничих 
ресурсів; по-третє, через формування глобальної матеріальної, інформаційної, 
організаційно-економічної інфраструктури, що забезпечує здійснення міжнародного 
обміну, переміщення людей, співробітництво, тобто комплекс таких галузей 
господарства, як транспортна система, зв’язок, енергетичне господарство, а також 
інформаційний комплекс. 

З часом форми інтернаціоналізації ускладнюються, стають різноманітнішими. 
Серед них, зокрема, слід виділити такі: 
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міжнародна торгівля; 
міжнародна спеціалізація та кооперація; 
міжнародне переміщення фінансових та виробничих ресурсів; 
зарубіжна інвестиційна діяльність; 
надання міжнародних послуг; 
міжнародний обмін науковими та технологічними знаннями; 
створення міжнародних інформаційних центрів; 
створення міжнародних виробничих та науково-виробничих об’єднань; 
міжнародна міграція робочої сили; 
міжнародне співробітництво у вирішенні глобальних проблем. 
Про досягнутий рівень інтернаціоналізації свідчать такі показники, як частка 

експорту у валовому національному продукті або випередження зростання світового 
експорту порівняно з темпами збільшення сукупного валового внутрішнього продукту. 
Співставлення рівня інтернаціоналізації різних країн дає уявлення про нерівномірність 
цього процесу, свідченням якого є спеціалізація індустріально розвинутих країн на 
виготовленні найновішого обладнання, наданні ділових послуг, міжнародного кредиту, 
вивезенні капіталу. В той же час велика кількість країн виконує роль постачальників 
сировини та споживчих товарів. Таке положення сприяє прискореному розвитку 
невеликої групи країн за рахунок більшої групи країн, поглибленню розриву та 
загостренню конфліктів між ними. 

Разом з тим треба мати на увазі, що посилення процесів інтернаціоналізації 
господарського життя країн породило проблему екологічної безпеки. Проблеми, 
пов’язані з нею, мають двоїсту природу. З одного боку, вони мають універсальний, 
глобальний характер, а з другого – становлять значний інтерес для кожної країни. 

Таке значення проблем економічної безпеки зумовлене глибинними процесами 
інтернаціоналізації господарського життя, що спричинили значну відкритість 
національних економік, загостривши їх чутливість до впливу екзогенних (зовнішніх) 
факторів економічного розвитку. Ця небезпека особливо зростає тоді, коли 
зовнішньоекономічні зв’язки є мало диверсифікованими, обмежуються невеликою 
групою країн. І хоча держави, як правило, дотримуються певних норм поведінки, 
кожна з них зберігає за собою право розірвати підписані угоди, якщо реальною стане 
загроза національній економічній безпеці. Проте це не може зробити 
зовнішньоекономічні зв’язки абсолютно безпечними для країни. Розрив угод 
приводить до розриву виробничо-економічних зв’язків між підприємствами. 
Переорієнтування їх на виробничу кооперацію з іншими підприємствами вимагає часу 
і коштів. 

У міжнародних економічних відносинах для жодної країни не можна створити 
умови абсолютної безпеки. Йдеться лише про відносну безпеку. Відносна економічна 
безпека передбачає обмеження залежності від партнерів щодо життєво важливих 
економічних параметрів, тобто таких, які у випадку їх порушення впливають на 
свободу вибору політичних рішень партнерів або є неприйнятними з комерційної точки 
зору. 

Що стосується економіки України, то навіть ключові галузі не працюють у режимі 
забезпечення її економічної безпеки. Коефіцієнт залежності України від імпорту 
становить 41%, тоді як Японії – 14%, США – 9,5%, Франції – 20,5%. Майже половина 
найменувань найрізноманітнішої продукції (навіть досить простої) мають розімкнені, 
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тобто такі, що залежать від імпорту, цикли виробництва. 
Посилення впливу екзогенних факторів на національну безпеку неминуче 

викликає необхідність встановлення взаємозалежності між державами, зростання 
ефективності зумовлює зміни у формуванні принципів світової політики, обмежуючи 
можливість критичного впливу одного з партнерів. Взаємозамінність є ключовим 
моментом, що стабілізує національну безпеку, а за певних умов може піднести і рівень 
світової безпеки. Взаємозалежність зумовлює динамічний характер залежності, яка в 
свою чергу, виникає як наслідок міжнародних, політичних і економічних процесів. Під 
залежністю розуміють такі причинні зв’язки, при яких процес контролюється силами 
ззовні, тобто екзогенний фактор спричиняє життєво важливий вплив на ситуацію. 

Взаємозалежність виникає при наявності залежності партнерів по зв’язках, які 
забезпечують позитивне вирішення проблеми. А залежність існує тоді, коли 
розв’язання будь-якої проблеми вимагає відповідних змін у вигляді пристосування 
одного з партнерів до вимог іншого. Останній диктує свою волю. Кожна країна, 
вступаючи в економічні зв’язки з іншими країнами, виходить, насамперед, з власних 
інтересів, інтересів підвищення ефективності функціонування економіки, повнішого 
задоволення своїх потреб. 

В останню чверть ХХ століття у світовому господарстві виник новий процес – 
глобалізація. 

Глобалізація – це результат розвитку продуктивних сил та інтернаціоналізації всіх 
сфер суспільного життя, встановлення сталих зв’язків між суб’єктами різних країн, 
внаслідок чого виробничий процес в одній країні стає складовою частиною процесу, 
який відбувається в інтернаціональному або світовому масштабах. 

Характерні ознаки глобалізації: розширення торгівлі та її лібералізація; глибокі 
зміни у фінансовій сфері й утворення міжнародних фінансових інститутів; 
інтернаціоналізація обороту капіталу та усунення перешкод для його руху; розгортання 
діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) та їх зростаюча експансія; 
переважаюча орієнтація попиту на світовий ринок. 

 
 
2. Суть та основні риси світового господарства 
Світове господарство склалося наприкінці ХІХ – початку ХХ століття в результаті 

тривалого історичного процесу поглиблення міжнародного поділу праці, включення 
національних економік у систему міжнародних зв’язків. Це стало наслідком розвитку 
інтернаціоналізації виробництва, закріплення територій світу за певними державами. 

Історичний досвід переконливо свідчить, що ті країни, які пішли шляхом 
розширення міжнародних господарських зв’язків, досягли найбільших успіхів в 
економічному розвитку. Саме зовнішньоекономічна діяльність створює спочатку 
взаємозалежність національних економік, а згодом – глобальну економіку, пов’язану 
міжнародним поділом праці та обміном економічною діяльністю. Ця глобальна 
взаємозалежність знаходить своє відображення у категорії світового господарства. 

Світове господарство – багатогранне явище, його можна розглядати з різних точок 
зору. Так, світове господарство – це сукупність економік країн світу. На сучасному 
етапі на земній кулі існує близько 260 держав, у яких проживає понад 5,5 млрд. 
населення, що розмовляє 2796 мовами, налічується понад 300 найменувань 
національних грошей. Проте, якщо йдеться про світове господарства, то до уваги 
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беруть лише країни – члени Організації Об’єднаних Націй (ООН). До складу ООН на 
початку 2000 року входило 190 країн. 

Світове господарство можна розглядати і як систему міжнародних економічних 
відносин, яка складається між суб’єктами світового господарства щодо суспільного 
виробництва матеріальних благ і послуг. Світове господарство – це і сукупність 
національних господарств та економічних зв’язків між ними. 

Кожне з цих визначень правильне, але по-своєму акцентує увагу на тій чи іншій 
сфері функціонування світового господарства. 

У цілому з позицій економічної теорії можна дати таке визначення: світове 
господарство – це цілісна економічна система взаємодіючих, взаємопов’язаних 
національних господарств, пов’язаних між собою технологічними, економічними і 
соціально-економічними відносинами. 

Які ж основні риси притаманні сучасному світовому господарству?  
По-перше, його цілісність, що опирається на загальносвітовий характер 

продуктивних сил. 
По-друге, нерівномірність розвитку, що проявляється через нерівномірність 

втягування окремих країн у процес інтернаціоналізації, відсутність чітко окресленої 
спеціалізації. 

По-третє, суперечливість світового господарства, що проявляється, насамперед, між 
його основними центрами, такими як США, країни Західної Європи, Японія. 

По-четверте, зростання економічної взаємозалежності між національними 
господарствами. 

По-п’яте, стан навколишнього середовища, загроза екологічної катастрофи 
зумовлює постійну потребу переходу від стихійного до скоординованого використання 
продуктивних сил. 

По-шосте, у всесвітньому господарстві діють загальні економічні закони, 
зокрема, закон вартості, внаслідок якого формується інтернаціональна вартість. 

Історично першими формами міжнародних економічних відносин були світова 
торгівля, міграція робочої сили, валютно-кредитні відносини, які існували ще за 
рабовласницького ладу. Середина ХІХ століття характеризувалася новими ознаками у 
формуванні світового ринку, що пов’язано з можливістю і необхідністю вивозу 
капіталу, а також утворенням монополістичних об’єднань наприкінці століття. 

Розвиток науково-технічного прогресу та науково-технічної революції, зростання ролі 
держави сприяли появі у другій половині ХХ століття нових тенденцій у формуванні 
світового господарства. В першу чергу, це стосується послаблення митних та 
адміністративних бар’єрів на шляху переміщення товарів, капіталів і робочої сили, 
посилення інтеграційних тенденцій у всіх регіонах світу, розширення масштабів та сфер 
діяльності транснаціональних корпорацій, підвищення ролі міжнародних фінансових, 
кредитних і торгівельних організацій тощо. 

Основні етапи розвитку світового господарства такі: 
І – друга половина ХІХ – початок ХХ століття – етап формування сучасного 

світового господарства: наявність колоніальної системи; суперечності між державами, 
що призвели до світових та локальних війн; експорт капіталу як наслідок монополізації 
виробництва. 

ІІ –  20-30-і роки ХХ – до 80-х років ХХ століття – світове господарство поділено 
на дві системи: світове капіталістичне та світове соціалістичне. Внаслідок ліквідації 
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колоніальної системи в 60-і роки відбулося входження у світову економіку великої 
групи країн, що розвиваються. З середини 50-х років починають розвиватися 
інтеграційні процеси в різних регіонах світу. 

ІІІ – 80–90-і років ХХ століття – дотепер – світове господарство характеризується 
цілісністю світової економіки на ринкових засадах, нерівномірністю економічного 
розвитку, глобалізацією економічних процесів і явищ. 

Разом з тим характерними ознаками світового господарства в сучасних умовах є 
динамізм економічного розвитку, стабільні темпи економічного зростання, посилення 
диференціації економічного розвитку країн, що розвиваються, поглиблення 
інтеграційних процесів у країнах світу. 

Держави планети, різняться за рівнем економічного розвитку, належністю до 
певних соціальних, політичних систем, різних регіональних організацій. Структура 
світового господарства досить розгалужена і грунтується на певних принципах. 

1. Згідно з економічним принципом (за рівнем економічного розвитку) світове 
господарство можна представити у вигляді трьох груп країн: 

економічно розвинені країни світу, які об’єднані в організацію ОЕСР 
(Організація економічного розвитку та співробітництва) і утворюють центр світового 
господарства; 

нові індустріальні країни. Це такі держави як Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, 
Філіппіни, Малайзія, Індонезія, Таїланд, що інтенсивно використовують сучасні досягнення 
науки і техніки з метою стабілізації економіки та зростання національного господарства. 
Вони утворюють напівпериферію світової системи господарства; 

країни, що розвиваються. Це переважна більшість країн Азії, Африки та 
Латинської Америки. За класифікацією ООН, в сучасних умовах налічується понад 150 
країн, що розвиваються. 

2. Відповідно до принципу рівня розвитку ринкових відносин виділяють: 
країни з розвиненою ринковою економікою. До них належать промислово 

розвинені країни світу. За класифікацією ООН, в сучасних умовах є близько 40 таких 
держав; 

країни з ринковою економікою. До них належать більшість країн, що розвиваються 
(нові індустріальні країни, середньорозвинені країни, малорозвинені країни); 

країни з перехідною до ринку економікою (постсоціалістичні країни). За 
класифікацією ООН, нині налічується 26 таких держав; 

країни з командною центрально керованою економікою, до яких належать 
країни соціалістичної орієнтації (Куба, КНДР та ін.). 

3. За організаційним принципом виокремлюють міжнародні інтеграційні об’єднання, 
окремі групи країн: 

Європейський Союз – це інтеграційне об’єднання, членами якого є 15 країн 
Західної Європи, у 2004 році їх буде 25; 

СНД; 
Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі, яка об’єднує країни Латинської 

Америки; 
Організація економічного співробітництва і розвитку, до якої належать США, 

країни Західної Європи; 
інші міжнародні інтеграційні об’єднання або групи країн. 

4. За рівнем доходу на душу населення виокремлюють: 
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країни, де на душу населення припадає понад 12 тис. доларів на рік. До таких 
держав належать Швеція, Норвегія, Фінляндія, Австрія, Швейцарія, Кувейт, ОАЕ та ін.; 

країни, де даний показник становить 10–12 тис. доларів на рік. Це більшість 
економічно розвинених держав; 

країни, де на душу населення припадає менше 7 тис. доларів на рік, зокрема нові 
індустріальні країни; 

країни, де на душу населення припадає 2 тис. доларів на рік, до них належать окремі 
країни, що розвиваються; 

країни, де зазначений показник становить 700 доларів на рік. Ця група держав 
представлена більшістю країн з перехідною економікою та слабкорозвиненими 
країнами світу. 

Як бачимо, на першому плані при класифікації суб’єктів світового господарства не 
соціально-політичні, як це було в недалекому минулому, а чисто економічні фактори. 

Що стосується країн СНД та країн Східної Європи, то їх місце в структурі 
світового господарства ще чітко не визначене. А з певністю можна сказати, що 
відбувається їх диференціація, відповідно до якої вони нині через довготривалу 
глибоку економічну кризу відкинуті на периферію або напівпериферію. 

Незважаючи на те, що світове господарство належить до найскладніших 
економічних систем, можна виділити окремі загальні закономірності у його розвитку, 
котрі визначають як нинішній стан світової економіки, так і перспективи її подальшого 
розвитку: 

1) розширення сфери дії принципів ринкової економіки як магістрального напряму 
розвитку сучасного світового господарства; 

 2) включення в орбіту всесвітньогосподарського процесу абсолютної більшості 
країн планети, посилення в розвитку кожної з них зовнішнього фактора; 

3) тенденція до координації дій суб’єктів світового господарства, формування 
єдиної економічної стратегії з урахуванням інтересів всіх країн; 

4) складання нової системи міжнародного поділу праці, для якої характерне 
перетворення групи високорозвинутих країн у центр науково-технічного прогресу, 
носіїв передової технології. 

5) вирівнювання рівнів економічного розвитку національних господарств, що 
проявляються в процесі зближення кількісних показників, які характеризують економічний 
розвиток країн світу (наприклад, обсяг експорту, імпорту, виробництво продукції на душу 
населення). 

Поряд із особливостями розвитку світового господарства слід зазначити і певні 
структурні зміни, що відбуваються у процесі його функціонування. До них належать: 
зменшення питомої ваги сільськогосподарського виробництва; скорочення питомої ваги 
сировинних товарів і збільшення частки машин і устаткування у світовому товарообороті; 
зменшення обсягу виробництва продукції у матеріальній сфері; високі темпи розвитку 
сфери послуг і збільшення кількості зайнятих у ній; швидкий науково-технічний прогрес 
транспортної та інформаційно-комунікаційних систем; зміна аграрно-сировинної 
спрямованості країн, що розвиваються. 

Значну роль у розвитку процесів інтернаціоналізації відіграють транснаціональні 
корпорації (ТНК). Це найбільші компанії, які мають щорічний оборот не менше 100 
млн. доларів, частку активів за кордоном – не менше 25%, а також філії не менше, ніж 
у 6 країнах. 
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У кінці 90-х років у світі налічувалось 50 тис. ТНК. За межами своїх країн вони 
контролюють до 250 тис. дочірніх підприємств. Основна кількість  ТНК функціонує в 
США, країнах Європейського Союзу та Японії. В 2000 році  першу п’ятірку найбільших 
ТНК складали General Motors, Wal-Mart Stores, Exxon Mobil, Ford Motors, General Electric. 

Транснаціональні корпорації контролюють до 40% промислового виробництва в 
світі, половину міжнародної торгівлі. На них працює кожний десятий зайнятий у світі, 
включаючи сільське господарство. 

Діяльність ТНК всебічно сприяє поглибленню міжнародного поділу праці, 
зміцненню міжнародних господарських зв’язків і створює умови для виникнення 
інтеграційних об’єднань. 

Економічна інтеграція є якісно новим етапом інтернаціоналізації господарського 
життя, оскільки передбачає зближення і взаємопроникнення національних економік, 
проведення узгодженої державної економічної політики. 

Для розвитку інтеграційних процесів необхідні певні умови: соціально-економічна 
однорідність національних господарств, що об’єднуються; близькі рівні економічного 
розвитку країн, що інтегруються; розвиток науково-технічної революції; тривалий 
період і досвід взаємного економічного співробітництва групи країн; цілеспрямована 
діяльність держави щодо інтеграційних процесів. 

Міжнародна економічна інтеграція почала розвиватися в рамках світового 
господарства із середини 50-х років ХХ століття. Це пов’язано зі створенням ЄЕС 
(Римський договір, 1957 року). 

У своєму розвитку міжнародна економічна інтеграція проходить такі етапи: 1) 
зона вільної торгівлі; 2) митний союз; 3) спільний ринок;  4) економічний союз; 5) 
повна інтеграція. 

Зона вільної торгівлі передбачає зниження цін та відміну митних бар’єрів у 
взаємній торгівлі. Приклади зони вільної торгівлі:  

зона вільної торгівлі між США, Канадою і Мексикою; 
Європейська Асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ); 
Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі, яка існувала до 1980 року. 
Митний союз – це інтеграційне об’єднання, в якому вільне переміщення товарів 

та послуг доповнюється встановленням єдиного мита по відношенню до третіх країн. 
Прикладами митного союзу можуть бути такі угрупування як 
Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР), Співтовариство і спільний ринок 
країн Карибського басейну (КАРІКОМ), Андська група (Болівія, Чилі, Колумбія, 
Еквадор та ін.). 

Спільний ринок – передбачає вільний рух товарів, послуг, капіталу і робочої сили, 
господарську координацію і взаємодію між країнами у виробничій сфері. Прикладом 
спільного ринку є Європейський Союз (ЄС). 

Економічний союз – інтеграційне об’єднання, в якому вже досягнуті перелічені 
заходи доповнюються узгодженням соціально-економічної політики країн-учасниць. 

У рамках ЄС з 1999 року було запроваджено єдину грошову одиницю – євро, що 
передбачало здійснення єдиної грошової політики. 

Повна інтеграція – це узгодження та проведення спільної валютної, фіскальної, 
кредитної, соціальної політики тощо. 

Нині в світі налічується більше трьох десятків регіональних інтеграційних 
угрупувань. Серед них можна виділити: в Західній Європі – Європейський Союз (ЄС); 



ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  МЕНЕДЖМЕНТ 

151 

 

у Північній Америці – Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (НАФТА) і в 
Азіатському регіоні – Азіатсько-тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС). 

Найбільшого поширення інтеграційні процеси набули у Західній Європі. Провідним 
інтеграційним об’єднанням є Європейський Союз, який утворився в 1967 році на базі 
злиття органів трьох регіональних організацій, створених шістьма провідними 
європейськими країнами – ФРН, Францією, Італією, Нідерландами, Бельгією і 
Люксембургом: 1) Європейського об’єднання вугілля і сталі (угода укладена в 1951 році); 
2) Європейського економічного співтовариства (Римська угода про створення ЄЕС 
укладена в 1957 році); 3) Європейського співтовариства з атомної енергії (угода набула 
чинності в 1958 році). 

Розвиток інтеграції в рамках ЄС пройшов всі етапи: від зони вільної торгівлі до 
економічного і валютного союзу. Членами ЄС є 15 європейських держав: у 1995 році 
до засновників приєдналися Великобританія, Ірландія, Іспанія, Португалія, Греція, 
Австрія, Данія, Фінляндія та Швеція. 

ЄС досягнув значних успіхів у реалізації проголошених завдань: проводиться 
єдина торговельна і аграрна політика; уніфіковані національні фінансові системи і 
створена Європейська валютна система; сформований єдиний внутрішній ринок, 
відмінені обмеження щодо ряду товарів, послуг, капіталів; здійснюються спільні 
науково-технічні програми, введені єдині стандарти на багато видів продукції тощо. 

Зросла роль ЄС у світовому господарстві. На його частку припадає 37,3% світової 
торгівлі. З 1 січня 1993 року в країнах – членах ЄС було введено вільне пересування 
капіталів, робочої сили та послуг; з 1999 року  відповідно до Маастрихтських угод 
створено валютний союз і в 2002 році в готівковий обіг введено єдину європейську 
валюту – євро. На території країн-членів ЄС був сформований єдиний економічний 
простір. 

Перспективи розвитку інтеграції в світі пов’язують із функціонуванням таких 
об’єднань як НАФТА та АТЕС. Членами НАФТА є США, Канада і Мексика. Договір 
між цими країнами (1994 рік) передбачає зняття митних бар’єрів на рух товарів, 
лібералізацію режиму іноземного інвестування та міграції робочої сили. До складу 
АТЕС входять 21 держава Азії, Північної та Південної Америки. Об’єднання носить 
міжрегіональний характер і охоплює країни з різним рівнем економічного розвитку, 
різними соціально-економічними системами. Частка країн даного утворення становить 
55% світового ВВП, 55% світового експорту, 64% експорту технологій, 40% населення 
та 31% території. Членами даного об’єднання є такі держави як Китай, Японія, Росія та 
США. Планами АТЕС передбачено створити до           2020 року найбільшу в світі зону 
вільної торгівлі.       

Інтеграційні процеси активізуються на всіх континентах. Серед найбільш відомих 
об’єднань є торговий пакт МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилія, Уругвай, Парагвай), на 
його частку припадає 1,5% світової торгівлі; АЕАН (Асоціація держав Південно-
Східної Азії – 6,8% міжнародної торгівлі – Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, 
Філіппіни, Бруней, В’єтнам, Лаос, М’янма, Камбоджа; СЕФТА 
(Центральноєвропейська асоціація вільної торгівлі) – Польща, Угорщина, Чехія, 
Словаччина, Словенія, Румунія, Болгарія. 

Посилюється міждержавна інтеграція в країнах, що розвиваються. Проте 
відбувається вона значно повільніше і має характерні особливості, пов’язані з низьким 
рівнем розвитку продуктивних сил, дефіцитом фінансових ресурсів, політичною 
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нестабільністю та ін. 
Подальший розвиток світового господарства пов’язаний з інтенсифікацією 

міжнародних економічних відносин, поглибленням міжнародного поділу праці, появою 
різних форм міжнародних економічних відносин. 

 
 
3. Система міжнародних економічних відносин 
Світове господарство як система взаємопов’язаних національних економік в той же 

час є і системою міжнародних економічних відносин, що склалися на основі 
міжнародного поділу праці та високого рівня інтернаціоналізації продуктивних сил. У цю 
систему входять такі форми міжнародних економічних відносин: міжнародна торгівля, 
валютно-фінансові відносини, вивіз капіталу і міжнародна інвестиційна діяльність, 
міжнародна міграція робочої сили, науково-технічне співробітництво; валютно-фінансові 
відносини, вільні економічні зони. 

Історично першою формою, яка власне і започаткувала систему міжнародних 
економічних відносин, була міжнародна торгівля. Розвиток тенденції до 
інтернаціоналізації знайшов своє відображення в інтенсивному зростанні світової 
торгівлі, темпи якого в період з кінця ХІХ до початку ХХ століття випереджали темпи 
росту світового промислового виробництва. До речі, ця тенденція зберігається і нині. 
Так, у першій половині 90-х років темпи зростання реального товарообороту світової 
торгівлі становили 4,7%, в той час як темпи зростання промислового виробництва – 
1,8%. У сферу світової торгівлі щороку надходить 1/5 усього, що видобувається, 
вирощується і виробляється на планеті. При цьому у світовій торгівлі дедалі 
збільшується питома вага не сировини та енергоносіїв, як це було раніше, а продукції 
обробної промисловості, яка нині становить 3/4 усієї торгівлі, а частка машин і 
обладнання досягла 1/3. 

У сучасних умовах жодна з країн не в змозі існувати без зовнішньої торгівлі та 
зовнішніх ринків, і саме ця залежність відображує зростаючу тенденцію до 
господарського зближення різних країн. Про масштаби зовнішньої торгівлі та тенденції 
розвитку свідчать такі дані: якщо в 1970 році об’єм міжнародної торгівлі становив 
645,4 млрд. доларів, то в 1990 році – 6398 млрд. доларів, а у 1992 році – 7145,0 млрд. 
доларів, що в 1,8 раза більше, ніж у 1980 році. 

Зовнішньоторговий оборот складається з експорту, або вивозу товарів, та імпорту, 
або ввозу товарів. Співвідношення вартості експорту та імпорту за певний проміжок 
часу знаходить своє відображення у торговельному балансі, який буває: 1) активним, 
коли вартість експорту перевищує вартість імпорту; 2) пасивним, коли вартість імпорту 
перевищує вартість експорту. 

Слід відзначити, що розвинені індустріальні країни мають, в основному, активне 
сальдо торгового балансу, що обумовлюється особливостями структури їх експорту – 
переважанням частки готової продукції порівняно з сировинними товарами. 

Відставання платоспроможного попиту від темпів та масштабів виробництва, 
обмеженість у зв’язку з цим внутрішнього національного ринку змушує уряди різних 
країн шукати різні шляхи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності виробників 
товарів. До основних типів зовнішньоторгової політики відносяться: 1) лібералізація, 
фритредерство, тобто політика вільної торгівлі, невтручання держави в господарську 
діяльність; 2) протекціонізм, тобто політика сприяння розвитку національної 
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промисловості, сільського господарства та послуг. 
У сучасних умовах, коли на світовому ринку пропозиція перевищує попит, коли 

ведеться гостра конкурентна боротьба за споживача, кожна з розвинених країн 
здійснює зовнішньоекономічну експансію. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі 
свідчать, що найбільш поширеною є  політика лібералізації: зменшення митних зборів, 
скорочення використання валютних і кількісних обмежень, розвиток інтеграційних 
процесів, посилення відкритості національних економік. Разом з цим поряд з 
політикою вільної торгівлі діє і протекціонізм. Він включає: 1) встановлення високого 
мита на іноземні товари; 2) кількісні обмеження імпорту; 3) валютні обмеження; 
4) заохочення експорту товарів видачею субсидій, податкових пільг тощо. 

Науково-технічна революція, інтернаціоналізація виробництва, міжнародні 
усуспільнення, економічна інтеграція суттєво вплинули на якісні та кількісні зрушення 
в міжнародній торгівлі: 

зміна товарної структури світової торгівлі. Якщо в ХІХ столітті у світовій торгівлі 
переважали сировина, продовольство, текстильні вироби, то в сучасний період – 
промислове обладнання, машини тощо. Ефективність торгівлі продукції 
машинобудування в 3,5 раза вища, ніж торгівля напівфабрикатами та сировинними 
ресурсами. Частка готових виробів зараз становить 70%; 

зростання темпів експорту послуг у порівнянні з експортом товарів (у 3 рази); 
зміна географічної структури світової торгівлі. Її центри із США переміщуються в 

країни Європейського Союзу (Німеччина, Франція), Японію та Південно-Східну Азію 
(Китай, Таїланд, Південна Корея, Сінгапур);  

зростання кількості країн, що розвиваються, у структурі світової торгівлі; 
зростання в структурі зовнішньої торгівлі частки деталей, вузлів, комплектуючих 

виробів, послуг в межах поставок усередині корпорації різними підрозділами, 
розташованими у різних країнах, що пов’язано з діяльністю ТНК і відбивається на 
характері ціноутворення; 

розширюються масштаби торгівлі науковоємними товарами, ресурсозберігаючими 
технологіями, ліцензіями, ноу-хау тощо. Різко зріс обмін науково-технічними, 
фінансово-кредитними послугами, зокрема: лізинг, консалтинг, інжиніринг і т. д.; 

високий ступінь монополізації ринків окремих товарів. Наприклад, на ринку 
автомобілів переважають 3 американські монополії, три японські та шість 
західноєвропейських. 

Кожна країна, яка бере участь у міжнародній торгівлі, одержує кошти за 
експортовані товари і розраховується з іншими за імпортовані, вступаючи, таким 
чином, у валютні відносини. Отже, міжнародні валютні відносини – це сукупність 
економічних відносин, що складаються при функціонуванні валюти у світовому 
господарстві та обслуговують взаємний обмін результатами діяльності 
національних господарств. Розвиток цих відносин зумовлений розвитком 
продуктивних сил, створенням світового ринку, поглибленням міжнародного поділу 
праці, інтернаціоналізацією господарських зв’язків. Об’єктивною основою валютної 
системи є товарне виробництво, міжнародна торгівля, рух капіталів та послуг. 

Складові частини валютної системи: 
1) визначення основних міжнародних платіжних засобів; 
2) режим валютних паритетів та курсів; 
3) умови конвертування обігу достатньою кількістю платіжних засобів, які 
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користуються довірою; 
4) уніфікація основних форм міжнародних розрахунків;  
5) статус міждержавних інститутів, які регулюють валютні відносини; 
6) режим міжнародних валютних ринків, ринків золота тощо. 
Міжнародна валютна система органічно поєднує такі елементи, як світовий 

грошовий товар, міжнародну ліквідність, валютні курси та валютні ринки, міжнародні 
валютно-фінансові організації. Носієм міжнародних валютно-грошових відносин є 
світовий грошовий товар, у ролі якого вперше з’явилось золото, а пізніше – кредитні 
гроші (векселі, банкноти, чеки та депозити). 

У 70-і роки ХХ століття з’являються спеціально створені міжнародні (СДР – 
спеціальні права запозичення) та регіональні (ЕКЮ – європейська валютна одиниця, 
нині замінена на євро) платіжні одиниці, – так звані композитні гроші. Сукупність усіх 
платіжних інструментів, які використовуються в міжнародних розрахунках, 
називається міжнародною ліквідністю і включає в себе золото, вільно конвертовані 
валютні запаси держав та міжнародні гроші. Нині в економічних взаємовідносинах 
використовуються різні національні валюти, які у певних співвідношеннях 
обмінюються одна на одну на валютних ринках. Ціна валюти даної країни, виражена 
в одиницях валюти іншої країни, називається валютним курсом. Розрізняють 
фіксовані (тверді) та плаваючі (гнучкі) валютні курси. Перший встановлюється 
державою на основі стану платіжного балансу, рівня інфляції та інших факторів, а 
другий визначається за підсумками торгів на міжбанківській валютній біржі (тобто 
визначається співвідношенням попиту і пропозиції). На валютний курс впливають 
окремі фактори, зокрема, стан зовнішньоторговельного балансу, попит населення на 
товари іншої держави, відносні зміни в доходах, цінах, реальних відсоткових ставках, 
спекуляція тощо. 

Валютні ринки – це особлива сфера економічних відносин, пов’язана із 
здійсненням операцій (купівля, продаж, обмін) з іноземною валютою та платіжними 
документами в іноземних валютах (чеки, векселі, телеграфні та поштові перекази, 
акредитиви тощо). Найпершим таким ринком був ринок золота як грошового товару, де 
воно продавалось на основі ціни, закріпленої міжнародним договором. 

Офіційна ціна золота за 1 тройську унцію (31, 1035 г) дорівнювала 20,67 долара в 
1837–1944 роках, 35 дол. у 1944–1969 роках, у 1968 році – 38 доларів, а остання офіційна 
ціна дорівнювала 42,22 долара. Цей ринок проіснував до серпня 1971 року, і з того часу 
ціна на золото залежить від співвідношення попиту та пропозиції. 

У вересні 1992 року ціна за 1 тройську унцію зросла до 352 доларів, а на початку 
2000 року – до 400 доларів. 

Нині більшість розрахункових операцій на міжнародному валютному ринку 
здійснюються у національних валютах промислово розвинених країн, причому 2/3 
операцій – у доларах США. Щодо золота, то воно є особливим ліквідним активом і 
джерелом формування національних резервів. 

Міжнародна (або світова) валютна система пройшла певний шлях свого розвитку. 
Перша міжнародна грошова система була введена наприкінці ХІХ століття і відома в 
історії під назвою “золотого стандарту”. Юридично вона була оформлена на 
Міжнародній конференції в Парижі в 1867 році. Конференція визнала золото єдиною 
формою світових грошей. Більшість країн почали визначати курс і вартість своїх валют 
кількісним вмістом золота. Основні валюти обмінювалися на золото за фіксованими 
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золотими стандартами. Така практика проіснувала до 1944 року, хоча вже в кінці 20-х 
років виникла необхідність її заміни, що було викликано активним впровадженням 
кредитних грошей. У деяких провідних країнах, зокрема Англії, США, Франції на базі 
національних валют почали складатися валютні зони – стерлінгова зона, зона долара, 
зона франка. 

У 1944 році було створено міжнародну валютну систему, яку назвали Бреттон-
Вудською (м. Бреттон-Вудс, США). Вона грунтувалася на таких принципах: 

1) основними інструментами міжнародних розрахунків було золото і так звані 
резервні валюти (прирівняні до золота) – долар та англійський фунт стерлінгів; 

2) всі учасники договору повинні були виразити свої паритети, встановивши 
фіксований валютний курс відносно долара або безпосередньо, або через фунт 
стерлінгів; 

3) регулювання міжнародних валютних відносин через спеціально створений 
Міжнародний валютний фонд. 

Ця система поставила долар у привілейоване становище, і він почав переважати в 
міжнародних розрахунках. 

З квітня 1979 року вступила в дію Ямайська валютна система, оскільки попередня 
система вичерпала свої можливості. Основні принципи цієї валютної системи такі: 

1) демонетизація золота; 
2) перехід до використання національних валют у міжнародних розрахунках; 
3) прийняття системи плаваючих курсів; 
4) надання статусу головного резервного засобу міжнародної валютної системи 

так званим спеціальним правам запозичення (СДР). 
Вперше валютна система почала базуватись не на золоті, а на інтернаціональних 

розрахункових одиницях – СДР. Саме МВФ і є творцем колективної міжнародної 
грошової одиниці – СДР. Згідно з угодами у Кінгстоні, ця одиниця перетворюється у 
головний резервний актив і міжнародний розрахунковий і платіжний засіб. 
Використовувати СДР можуть лише центральні банки держав. Розподіляють їх 
відповідно до квоти у МВФ. 

Поглиблення процесів західноєвропейської інтеграції призвело до створення 
Європейської валютної системи (ЄВС), яка представляє собою регіональну валютну 
систему та одночасно є елементом світової валютної системи. Створена вона в 1979 
році, до її складу увійшли ФРН, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, 
Данія, Ірландія, Великобританія, Іспанія, пізніше – Ісландія, Португалія, Греція. 
Основним елементом ЄВС був механізм спеціальної європейської валютної одиниці – 
ЕКЮ, яка була заснована на “кошику” з 10 валют країн Західної Європи. Квота 
національних валют у структурі ЕКЮ визначалась економічним потенціалом країн (їх 
часткою у сукупному ВНП та товарообігу ЄС) з переглядом через п’ять років. 

В рамках ЄВС здійснюється міждержавне валютне регулювання через 
Європейський фонд валютного співробітництва. Він надає кредитну і фінансову 
допомогу центральним банкам і урядам для покриття дефіциту платіжних балансів і 
розрахунків, пов’язаних з валютною інтервенцією. 

З 1 січня 1999 року було введено в безготівковий обіг нову колективну валюту в 11 
з 15 країн ЄС: Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Ірландії, Італії, Люксембурзі, 
Нідерландах, Австрії, Португалії і Фінляндії. Утримались від вступу в Європейський 
економічний і валютний союз (ЄВС) Великобританія, Данія та Швеція, а Греція не 
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пройшла за макроекономічними показниками. 
З 1 січня 2002 року у всіх країнах-членах валютного союзу національні валюти 

замінено на готівкові євро. Завершено тривалий процес створення нової грошової 
одиниці для Європи, що об’єднується. Валютна інтеграція була однією з головних цілей, 
поставлених при створенні Європейського співтовариства у Римському договорі 1957 
року, а безпосередній процес підготовки та введення євро тривав з 1969 по 2002 рік, понад 
20 років. 

Найважливішим наслідком запровадження євро повинно стати створення єдиного 
спільного економічного простору, де буде запроваджено єдиний масштаб цін, 
зменшаться витрати на обмін валют, зросте конкуренція. Очікується, що євро стане 
однією з потужних валют світу, яка сприятиме економічному зростанню країн ЄС та 
фінансовій стабільності в усьому світі. 

Сучасна валютна система – це багатовалютний ринковий стандарт. Нині існує 
кілька режимів “плаваючих” валютних курсів (незалежне, кероване та спільне 
плавання). 

1. Незалежне “плавання”, за якого курс встановлюється на основі попиту і 
пропозиції на національні валюти з мінімальним втручанням центральних банків. Цей 
режим використовують США, Японія, Великобританія, Австрія, Аргентина та ін. 

2. Кероване “плавання” передбачає більший вплив центральних банків. Такий 
режим мають Китай, Південна Корея, Індія, Туреччина та ін. 

3. Спільне “плавання” використовують країни-члени ЄС. Вони мають два валютні 
режими: один – для операцій всередині співтовариства, а інший – для відносин з 
партнерами. 

Існує кілька видів “прив’язаних” валютних курсів: ординарні валютні курси, 
прив’язані до долара (Ангола, Гаїті, Гондурас, Панама та ін.); ординарні валютні курси, 
прив’язані до інших валют: індійські рупії – Бутан; ренда ПАР – Лесото та Свазіленд; 
австралійського долара – Тонга; валюти, прив’язані до кошикових валютних курсів 
(Алжир, Австрія, Кувейт, Мальта та ін.). Крім того, існує валютний курс за системою 
ковзаючого паритету (Бразилія, Чилі, Колумбія, Мадагаскар). Особливий валютний 
режим мають деякі країни-члени ОПЕК – Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Бахрейн. 

Однією з важливих форм міжнародних економічних відносин є вивіз капіталу, тобто 
розміщення його за кордоном з метою систематичного привласнення доходу, що 
створюється в країні-імпортері капіталу, або з метою одержання інших економічних та 
політичних вигод. Звідси витікає і важлива відмінність між вивозом товарів та вивозом 
капіталу: зовнішня торгівля є засобом одержання доходу у сфері товарного обміну, а 
міжнародна міграція капіталу – у сфері виробництва. Отже, вивіз капіталу – це 
вилучення частини капіталу з процесу національного обороту і включення у вироб-
ничий процес в різних формах та інших країнах. 

Мета вивозу капіталу – отримати в іншій країні вищу норму прибутку за рахунок 
переваг, які пов’язані з використанням інтернаціонального фактора виробництва 
порівняно з національними умовами господарювання. 

Причин вивозу капіталу кілька: відносний надлишок вільного капіталу в країнах-
експортерах; неможливість вигідного застосування капіталу в межах національного 
господарства; зростання попиту на вільний капітал з боку країн, що не мають у 
достатній кількості джерел нагромадження; можливість одержання додаткових 
прибутків за рахунок дешевої сировини, робочої сили, використання готової 
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інфраструктури, проникнення на нові ринки збуту тощо. 
Переважна більшість країн використовують зарубіжні інвестиції для модернізації, 

підвищення наукомісткості виробництва та зайнятості населення. Країни-експортери 
капіталу за рахунок цього збільшують свою економічну могутність. 

Внаслідок нерівномірності розвитку окремих структурних ланок світового 
господарства попит і пропозиція капіталу, як правило, не співпадають. Тому країни, 
зацікавлені в залученні капіталу для вирішення економічних та соціальних проблем, 
прагнуть заохотити експортерів капіталу підвищенням банківського відсотка та 
дивідендів, забезпечення правової захищеності закордонних інвесторів та гарантій 
одержання прибутку. 

Вивіз капіталу здійснюється у певних формах. Залежно від характеру власності 
розрізняють: 1) вивіз приватного капіталу корпораціями, окремими підприємцями, 
власниками значних грошових сум; 2) вивіз капіталу міжнародними фінансовими 
організаціями; 3) державні зарубіжні інвестиції за рахунок держбюджету. 

Щодо способу застосування іноземних інвестицій, існують також дві форми: 1) 
вивіз підприємницького, або функціонуючого капіталу; 2) вивіз позичкового, або 
грошового капіталу. 

Підприємницький капітал являє собою вкладення в торгівлю, створення 
промислових та сільськогосподарських підприємств, банків, і, в свою чергу, існує також у 
двох формах: прямі та портфельні інвестиції. Прямі інвестиції – це вкладення капіталу у 
виробничий процес із участю в управлінні підприємством. Портфельні інвестиції – 
вкладення капіталу в цінні папери (акції, облігації). 

Вивіз підприємницького капіталу здійснюється різними шляхами: 1) за рахунок 
будівництва за кордоном власних (або на паях) підприємств; 2) через придбання 
контрольного пакету акцій або частини акцій діючих підприємств; 3) через відкриття за 
кордоном власних філій або договірних компаній. 

Прямі інвестиції вкладаються переважно в акції промислових, торговельних та 
банківських підприємств, що забезпечує володіння або певний контроль над діяльністю 
цих підприємств. За міжнародною статистикою до контрольного пакету відноситься 
володіння не менше ніж 25% акцій. За статистикою промислово розвинених країн 
(США, Японія, Німеччина) до контрольного пакету відноситься 10% акцій. Перевага 
прямих інвестицій в тому, що експортер капіталу повністю розпоряджається своїм 
капіталом упродовж всього періоду функціонування цих вкладень, тоді як позичковий 
капітал на весь строк надання позички знаходиться у розпорядженні імпортера. 

Більша частина прямих інвестицій припадає на промислово розвинені країни, 
решта – на країни, що розвиваються. Так, в структурі експорту капіталу частка 
розвинених країн становить понад 90%, країн, що розвиваються – 8%, 
постсоціалістичних країн – до 1%. Щодо структури імпорту прямих інвестицій, то на 
частку промислових країн припадає більше 70%, країн, що розвиваються – близько 
25%, постсоціалістичних країн – до 2%. Середньорічні темпи росту прямих 
закордонних інвестицій у розвинених  країнах перевищують темпи росту ВНП у 
товарному експорті. У сучасних умовах у Франції і Великобританії за рахунок 
іноземних інвестицій виробляється одна п’ята продукції обробної промисловості, в 
Італії – чверть, у ФРН – близько однієї третини. Лідером як серед експортерів прямих 
інвестицій, так і серед імпортерів, є США та країни ЄС. 

Слід також зазначити, що основна частка прямих іноземних інвестицій 
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спрямовується в новітні галузі – хімічну промисловість, машино-, автомобіле- та 
приладобудування, інформаційно-комунікаційну техніку. 

Утворення підконтрольних філіалів за кордоном дає змогу власникам капіталу 
задовольняти потребу у тих видах сировини або продуктах харчування, які відсутні в 
країні. Зокрема, у США таким чином одержують переважну частину імпортованої 
нафти та нафтопродуктів, хромової, нікелевої, марганцевої руд, свинцю, цинку, кави, 
какао, чаю, бананів тощо. 

Портфельні інвестиції мають місце тоді, коли кількість придбаних експортером 
капіталу акцій іноземного підприємства не забезпечує над ним повного контролю або коли 
власники капіталу прагнуть розмістити його в різних галузях. Ця форма капіталовкладень 
здійснюється також у тому випадку, коли прямі інвестиції вигідні внаслідок дії 
законодавства країни-імпортера. У сучасних умовах американські інвестори тримають 
понад 90% свого капіталу в американських цінних паперах. Щодо Японії, Великобританії і 
Німеччини, то цей показник становить близько 85%. За оцінками експертів, не більш як 5–
10% портфельних інвестицій реально вивозяться за національні кордони і вкладаються в 
іноземні цінні папери. 

Різновидністю портфельних інвестицій є участь іноземного капіталу у спільних 
підприємствах. У цьому випадку контрольний пакет акцій належить або державі-
імпортеру, або національним фірмам. Переваги спільних підприємств в тому, що вони, 
не сприяючи посиленню економічної залежності від іноземного капіталу, в той же час 
дають змогу ефективно використовувати нові технологічні, фінансові ресурси, марки, 
рекламу, досвід та знання, що несе іноземний капітал. 

Вивіз позичкового капіталу здійснюється шляхом надання позичок державам, 
споживачам (хаусхолд), сфері бізнесу. Формою руху позичкового капіталу є кредит. На 
відміну від підприємницького капіталу, коли його власник зберігає право власності та 
можливість контролю, власник позичкового капіталу зберігає тільки право власності на 
відданий в позику капітал, а право його використання переходить до імпортера капіталу. 

При експорті підприємницького капіталу цінні папери – акції приносять дивіденд, 
а при вивозі позичкового капіталу (облігації) – відсоток. Експорт позичкового капіталу, 
що становить основу сучасної міжнародної системи, дає змогу вирішити країнам-
імпортерам складні та капіталоємкі проблеми, а також застосовувати тимчасово 
вільний грошовий капітал там, де він найбільш потрібний. 

Але попри всі переваги експорту позичкового капіталу, зворотним  боком його є 
те, що досить часто кредити надаються країнам, які в силу нерозвинутості економіки 
нездатні повернути борг або хоча сплачувати відсоток. Це стосується переважно країн, 
що розвиваються, зовнішній борг яких перевищує 1 трл. доларів. 

Міжнародний кредит можна розглядати і класифікувати за різними ознаками: 
цільовим призначенням – комерційні (безпосередньо пов’язані з зовнішньою торгівлею і 
послугами); інвестиційні (надаються для будівництва та розширення діючих об’єктів); 
формами надання – товарні (надаються у формі товарів і матеріальних цінностей); 
фінансові (на прямі капіталовкладення, придбання цінних паперів, погашення зовнішньої 
заборгованості); валютні (надані банками в грошовій формі); строками – довгострокові 
(до 10 років); середньострокові (1–5 років); короткострокові (від 3–6 місяців до 1 року). 

Наслідки вивозу капіталу для країни, що імпортує капітал, неоднозначні. З одного 
боку, він сприяє розвитку економіки. З іншого, іноземний капітал підтримує вигідний 
для себе, однобокий, в основному сировинний розвиток національної економіки. 
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На базі вивозу капіталу і створення підприємств в інших країнах відбувається 
інтернаціоналізація капіталу, створення транснаціональних корпорацій (ТНК), які 
суттєво змінюють структуру всієї світової торгівлі, підпорядковуючи її своїм 
інтересам. 

Важливою тенденцією розвитку сучасного міжнародного кредиту є підвищення 
ролі банківського капіталу, його активізація в проведенні міжнародних операцій. 
Провідне місце у цьому процесі займають транснаціональні банки (ТНБ), зокрема 
Японії та США. 

На світовому ринку позичкових капіталів функціонують міжнародні фінансові 
центри: Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Париж, Гонконг та ін. Саме вони акумулюють і 
розподіляють фінансові ресурси через багаточисленні фінансово-кредитні організації і 
установи, які обслуговують міжнародну міграцію капіталу. 

Отже, різноманітні форми вивозу капіталу – прямі інвестиції, державні позики, 
кредити міжнародних фінансових організацій – є найважливішою рушійною силою, що 
розвиває і поглиблює світогосподарські зв’язки. Разом з тим, вивіз капіталу в сучасних 
умовах має деякі особливості: а) зростання масштабів експорту виробничого капіталу; 
б) зміна галузевої структури вивозу капіталу – зростання темпів прямих іноземних 
інвестицій у новітні технології та обслуговування; в) вивіз капіталу здійснюється 
переважно між промислово розвиненими країнами; г) зростання ролі країн, що 
розвиваються, як експортерів капіталу (Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська 
Аравія, Мексика, Венесуела, нові індустріальні країни та ін.); д) зміна характеру, форм 
та напрямів міграції капіталу (зросла роль держави у вивозу капіталу, посилюється 
міграція приватного капіталу, на міжнародному ринку капіталів переважають 
портфельні інвестиції); е) велика роль транснаціональних банків (ТНБ) і 
транснаціональних корпорацій (ТНК) в міжнародному русі капіталів. 

З вивозом капіталу тісно пов’язана і така класична форма міжнародних 
економічних відносин, як міжнародна міграція робочої сили. 

Міжнародна міграція робочої сили являє собою процес її стихійного або 
організованого переміщення в межах міжнародного ринку праці і включає в себе: 

1) еміграцію, тобто переміщення частини трудових ресурсів з однієї країни в іншу; 
2) імміграцію, тобто приплив робочої сили з-за кордону. 
В сучасних умовах у цей процес втягнута абсолютна більшість країн світу. Серед 

них можна виділити п’ять основних центрів, що визначають сучасні напрямки 
міжнародної міграції робочої сили: Північно- та Південно-Американський регіон, 
Західноєвропейський регіон, Південно-Східна та Західна Азія, Африканський регіон. 
Своєрідними центрами за останні роки стали Ізраїль, Південно-Африканська 
республіка, Австралія та Нова Зеландія, серед колишніх республік СРСР – Росія. Серед 
традиційних постачальників робочої сили на міжнародний ринок праці – Туреччина, 
Греція, Італія, Португалія, Мексика, Пуерто-Рико, Пакистан, Марокко, Туніс, 
найбідніші країни Центральної Африки та інші. 

До особливостей сучасних міграційних процесів можна віднести: зростання 
масштабів міграції; розширення еміграції з країн Східної Європи та країн СНД; 
зростання нелегальної імміграції; посилення “відпливу інтелекту”; ротаційний 
характер міграції. 

На початок 90-х років у світі налічувалося понад 25 млн. працівників-мігрантів, 
що становило близько 1% усіх трудових ресурсів. 
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Головною причиною міжнародної міграції робочої сили є економічні умови життя 
трудящих: матеріальна незабезпеченість, зубожіння, безробіття. На міждержавне 
переміщення робочої сили впливає також різниця у рівнях заробітної плати. 
Причинами міграції також можуть бути національні, релігійні, політичні та інші 
чинники. Чим же приваблює підприємців іноземна робоча сила, в той час як свої 
національні ринки праці вщерть переповнені безробітними? 

По-перше тим, що робочі-мігранти змушені погоджуватись на будь-яку найтяжчу, 
найбруднішу, непрестижну роботу і на значно нижчу, ніж у місцевих робітників, 
заробітну плату. 

По-друге, використовуючи іноземну робочу силу, підприємці значною мірою 
звільняються від витрат на її відтворення (освіту, медичне обслуговування, професійну 
підготовку, пенсії за віком та інвалідністю, допомогу по безробіттю тощо). 

По-третє, іноземна робоча сила використовується в найбільш продуктивному 
віці, а в разі втрати працездатності повертається на батьківщину, і підприємці країн 
імміграції не несуть ніяких витрат на неї. 

По-четверте, за рахунок вищої заробітної плати країни імміграції заохочують 
приплив кваліфікованої робочої сили та спеціалістів найвищої кваліфікації. 

Поряд з цим існують ще деякі економічні переваги, що спонукають шукати роботу 
в інших країнах: можливість зменшити напругу на національних ринках праці і 
скоротити кількість безробітних за рахунок емігрантів, створити собі фонд життєвих 
засобів за рахунок країни перебування, переведення частини заробітку на батьківщину. 

Водночас еміграція завдає шкоди країнам, оскільки національна економіка втрачає 
наймобільнішу, найкращу частину трудових ресурсів. Це призводить до старіння 
структури трудових ресурсів. Негативні наслідки для країн еміграції має відплив 
висококваліфікованих спеціалістів та вчених. 

Таким чином, міжнародна міграція робочої сили є нормальною практикою 
міжнародних економічних відносин, складовою частиною всесвітнього господарства. 

В умовах науково-технічної революції виникає цілий ряд наукових проблем, 
вирішення яких можливе тільки за умови об’єднання зусиль всіх або більшості країн. Це 
стосується електронізації, автоматизації і роботизації виробничих процесів, біотехнології, 
генної та клітинної інженерії; освоєння космічного простору, створення промислових 
термоядерних реакторів, вивчення атмосфери, земного клімату, морів, океанів, боротьба з 
небезпечними хворобами. 

Важливе місце в інтернаціоналізації науки займають міжнародні науково-дослідні 
програми в межах ООН, такі як “Людина і біосфера”, “Технологія для людства”, 
“Програма вивчення перспектив використання сонячної енергії” тощо. 

У сучасних умовах все більше поширюється міжнародне науково-технічне 
співробітництво. Головними причинами такого розвитку є нерівномірність 
економічного розвитку окремих країн, монополізація НТП великими корпораціями, 
загострення конкурентної боротьби на світовому ринку. Про зростання значення 
науково-технічної інформації і технологій свідчать такі дані: конкурентоспроможність 
2/3 вироблюваної в наш час промислової продукції і 53% робочих місць у Західній 
Європі залежить від технологічного рівня розвитку. 

Ефективні форми науково-технічного співробітництва спільні науково-дослідні і 
дослідно-конструкторські роботи (НДДКР); науково-виробнича кооперація; діяльність 
фірм щодо надання послуг виробничого, комерційного і науково-технічного характеру 



ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  МЕНЕДЖМЕНТ 

161 

 

(міжнародний інжиніринг); обмін загальною науково-технічною інформацією; спільна 
розробка і використання науково-технічних нормативів, вимог і стандартів. 

Важливою формою науково-технічного співробітництва є також продаж (передання) 
права на використання винаходу (патента, ліцензії). Угода про передачу прав на 
використання ліцензій передбачає надання ноу-хау, супутніх науково-технічних 
(інженерних) послуг і відповідні поставки обладнання, вихідної сировини тощо. 

Особливу роль у розвитку науково-технічного співробітництва відіграють такі 
міжнародні організації як Міжнародний комітет з питань науки і техніки в цілях 
розвитку, Консультативний комітет з питань науки і техніки в цілях розвитку, 
ЮНЕСКО та ін. 

Таким чином, міжнародне науково-технічне співробітництво – важливий фактор 
розвитку національних економік. 

Розвиток економічного співробітництва, валютних, фінансових, кредитних 
відносин між державами сприяє появі міжнародних фінансово-економічних 
організацій, які здійснюють їх регулювання. Провідне місце серед них займають 
Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, регіональні банки та валютно-кредитні 
організації ЄС – Європейський інвестиційний банк, Європейський фонд валютного 
співробітництва, Європейський банк реконструкції та розвитку. 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) – спеціалізована, наднаціональна валютно-
кредитна установа ООН. Створений на Міжнародній валютно-фінансовій конференції 
1944 році, почав функціонувати з березня 1947 року. Нині членами Фонду є понад 180 
держав. 

МВФ – це організація акціонерного типу. Його ресурси формуються за рахунок 
внесків країн-учасниць відповідно до встановленої для кожної країни квоти. Розмір квоти 
залежить від рівня економічного розвитку країни та її ролі в світовій економіці й 
міжнародній торгівлі. Квота переглядається кожні 5 років. Квота України у 1992 році 
становила 0,7% (для порівняння: Росії – 3%, США – 19,6% , Німеччини та Японії – по 
6,1%, Франції та Великобританії – по 5,48%). Виходячи з розмірів квот розподіляються 
голоси між країнами в керівних органах МВФ. Кожна держава має 250 голосів, плюс один 
голос на кожні 100 тис. СДР її квоти, 46% усіх голосів належить США і країнам ЄС, 34% 
– країнам, що розвиваються. 

Основні напрями діяльності МВФ: сприяння розвитку міжнародного валютно-
фінансового співробітництва шляхом встановлення норм регулювання валютних курсів та 
контролю за їх дотриманням; надання країнам-членам валютних коштів для фінансування 
дефіцитів платіжних балансів; запровадження багатосторонньої системи платежів та 
ліквідація валютних обмежень. 

МВФ відіграє велику роль у міждержавному регулюванні валютно-кредитних 
відносин. Він забезпечував функціонування Бреттон-Вудської валютної системи, яка 
існувала до початку 70-х років ХХ століття, обґрунтував основні принципи нової 
валютної системи, яка була прийнята у Кінгстоні на Ямайці (січень 1976 року). 

МВФ надає кредити декількох видів: 
1. Звичайний кредит (“Стендбай”) – для стабілізації платіжного балансу в межах 

року, надається траншами. 
 2. Компенсаційний кредит – для компенсації скорочення експортного виторгу за 

незалежними від країни-позичальника причинами (3–5 років). 
3. Стабілізаційний кредит – для фінансування запасів сировини у зв’язку з 
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несприятливою кон’юнктурою на світових ринках (3–5 років). 
4. Розширене фінансування – для проведення структурних реформ у країнах з 

перехідною економікою. 
Країни-члени МВФ зобов’язані надавати йому інформацію про офіційні золоті 

запаси і валютні резерви, стан економіки, платіжного балансу, грошового обігу, 
закордонні інвестиції та ін. 

МВФ підтримує тісні зв’язки зі Світовим банком, ГАТТ/СОТ, Європейським 
банком реконструкції та розвитку, іншими міжнародними фінансово-кредитними 
організаціями. Слід відзначити, що членство країни в МВФ є обов’язковою умовою 
при її вступі в Міжнародний банк реконструкції і розвитку. 

Світовий банк – це багатостороння неурядова фінансово-кредитна установа, яка 
об’єднує чотири фінансові установи: Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
(МБРР), Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), Міжнародну фінансову корпорацію 
(МФК) та Багатостороннє агентство гарантій і інвестицій (БАГІ). 

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) був заснований на валютно-
фінансовій Бреттон-Вудській конференції в липні 1944 року. Свою діяльність розпочав 
25 червня 1946 року, місце перебування – Вашингтон. Членами МБРР можуть бути 
країни-члени МВФ. Основна частина позик МБРР – це довгострокові кредити, які 
спрямовуються на структурні зміни в економіці певних країн з метою посилення її 
стабільності, результативності та орієнтації на ринок. 

Мета МБРР – сприяння економічному прогресу найбідніших верств населення в 
країнах, що розвиваються, і фінансування інвестицій, які сприятимуть економічному 
зростанню. Інвестиції спрямовуються на розвиток виробничої інфраструктури і 
сільського господарства. Банк фінансує пріоритетні державні програми в галузі 
енергетики, імпорту обладнання для розвитку гірничої промисловості, модернізацію 
підприємств тощо. Світовий банк надає технічну і фінансову допомогу понад 100 
країнам. За весь час свого існування МБРР надав кредитів на суму 340 млрд. доларів, що 
дало можливість профінансувати більше як 6 тис. проектів. 

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) була заснована в 1950 році з метою 
надання пільгових кредитів країнам, що розвиваються (на термін до 50 років зі 
сплатою 0,75% річних). У рік МАР видає кредитів на суму до 5 млрд. доларів. 

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) створена з метою фінансування 
приватного підприємництва. Кредити видаються на термін до 15 років у розмірі до 20% 
вартості проекту. 

Багатостороннє агентство гарантій і інвестицій (БАГІ) створене в  1988 році, 
здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику на випадок 
експропріації, війни, зриву контрактів, надаючи інформаційні і консультативні послуги 
країнам-членам щодо залучення прямих іноземних інвестицій. 

Для сприяння економічному співробітництву та інтеграції країн у  різних регіонах 
в 1950–90-х роках були створені регіональні банки розвитку: в 1949 році – 
міжамериканський банк розвитку (53 країни); у 1964 – Африканський банк розвитку 
(75 країн); у 1966 році – Азіатський банк розвитку (14 країн). 

До регіональних європейських валютно-кредитних організацій належать: 
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський фонд валютного співробітництва 
(ЄФВС), Європейський банк реконструкції і розвитку. 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) був створений у 1958 році для надання 
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довгострокових кредитів виробничого призначення (терміном від 20 до 25 років), 
здійснення міждержавних проектів країн ЄС і асоційованих з ними країн.  

Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС) створений у 1973 році 
у рамках Європейської валютної системи (ЄВС). Він надає кредити для покриття 
дефіциту платіжного балансу країн-членів ЄВС і підтримки валютних курсів. 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) – міжнародний фінансово-
кредитний заклад, був утворений у 1990 році для сприяння економічним реформам у 
країнах Центральної і Східної Європи. У кредитуванні надає перевагу недержавним 
структурам господарювання. 60% його ресурсів спрямовано на розвиток приватного 
сектору у цих країнах, а 40% – на розвиток інфраструктури. 

Завданням ЄБРР є створення в постсоціалістичних країнах конкурентоспроможної 
промисловості, розвиток взаємовигідних зв’язків між західноєвропейськими і 
східноєвропейськими фірмами, надання кредитів під великі проекти в галузях 
енергетики, транспорту, зв’язку, охорони довкілля тощо. ЄБРР розпочав свою 
діяльність у квітні 1991 року. Його основний капітал –близько 12 млрд. доларів 
розподіляється таким чином: 50% належить Комісії європейських співтовариств і 12% – 
країнам ЄС; 11,3% – іншим європейським країнам; 24% – неєвропейським державам, у 
тому числі: США – 10% капіталу, Японії – 8,52%, країнам Східної і Центральної 
Європи – 13,7%. 

Надаючи кредити, банк сприяє формуванню в східноєвропейських країнах ринкових 
структур, переходу до економічної стабільності, введення конвертованості валют тощо. 

Таким чином, міжнародні фінансово-економічні організації сприяють зміцненню 
інтеграції і розвитку світової економіки. 

В 1947 році була заснована міжнародна економічна організація під назвою 
Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), яка функціонувала на основі 
багатостороннього договору. У цьому документі було визначено основні принципи, 
норми і правила, на яких засновані торгові відносини його учасників. 

ГАТТ передбачала ведення торгівлі без дискримінації, використання переважно 
тарифних засобів захисту національних ринків, зниження митних тарифів, надання 
преференцій в торгівлі з країнами, що розвиваються і т.д. 

З 1995 року ГАТТ перетворилась у Світову організацію торгівлі (СОТ), членами 
якої нині є 140 держав. Крім принципів ГАТТ, СОТ включає в себе Угоду з торгівлі 
послугами (ГАТС), Угоду з торговельних аспектів інтелектуальної власності і 
контролює захист інвестицій. 

Україна входить до групи 36 країн, які очікують прийняття в члени СОТ. 
Крім згаданих, існує ще багато міжнародних економічних організацій, діяльність 

яких спрямована на поліпшення і поглиблення міжнародних економічних зв’язків. 
Сучасною формою міжнародних економічних зв’язків виступають вільні 

економічні зони (ВЕЗ). Перша вільна економічна зона з’явилась у  1959 році в Ірландії. 
Особливо інтенсивно ВЕЗ почали створюватись у країнах Європи та Америки в 70-і 
роки. Нині у світі налічується понад 800 ВЕЗ, через які здійснюється 8–10% світової 
торгівлі з щорічним обсягом експорту в 20 млрд. доларів. Великого поширення ВЕЗ 
набули у США, країнах Тихоокеанського регіону: Південній Кореї, Тайваню, Сінгапуру, 
Гонконгу. ВЕЗ успішно функціонують в Китаї, Мексиці, ОАЄ та ін. Домінуюче 
положення у ВЕЗ займають японські ТНК, США і Західна Європа. 

Вільна економічна зона – це спеціальна економічна зона, обмежена частина 
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суверенної території країни, на якій діють особливі пільгові економічні умови для 
іноземних і національних підприємців (пільги митного, валютного, трудового режиму), 
що створює умови для розвитку промисловості й інвестування іноземного капіталу. Такі 
зони створюються для вирішення зовнішньоторгових, загальноекономічних, соціальних 
і науково-технічних проблем. Для забезпечення сприятливих умов використовуються: 
спеціальні (пільгові) митні і торгові режими; податкові знижки; особливий валютний 
режим; заохочення інвестування (державні субсидії, пільгові кредити, гарантії від 
націоналізації тощо). 

Головні цілі організації ВЕЗ такі: прискорення соціально-економічного розвитку 
даного регіону; оволодіння світовим досвідом; розширення зовнішньоекономічних зв’язків; 
експериментальна перевірка нових методів виробництва, господарювання, управління 
бізнесом і регіоном. ВЕЗ допомагають розв’язати проблеми розвитку зовнішньої торгівлі, 
формування раціональної інфраструктури, забезпечення зайнятості, підвищення рівня 
життя тощо. 

Залежно від конкретних цілей ВЕЗ можуть бути різних видів: 
а) вільні торговельні зони – грунтуються на скасуванні або пом’якшенні мита; 

сюди входять вільні порти, безмитні склади, транзитні зони та ін.; 
б) експертні промислові зони – передбачають застосування пільгового митного і 

податкового режиму, в т. ч. для іноземного капіталу; 
в) банківські і страхові зони – засновані на пільговому режимі здійснення цих 

операцій; 
г) технологічні зони (технополіси, технологічні парки) – забезпечують на основі 

застосування пільг розробку і впровадження сучасної технології; 
д) комплексні зони (вільні міста, особливі зони) – мають широке коло завдань і 

використовують елементи різних видів зон. 
Всі ці зони розглядаються як фактор економічного розвитку із залученням 

іноземного капіталу, наданням різноманітних пільг (звільнення від податків строком, 
як правило, на 10 років; прямі державні субсидії; здача земель в оренду за низьку плату 
та ін.). 

Проте створення ВЕЗ – процес досить складний і капіталомісткий. Тому і 
очевидно, що багато з подібних зон функціонують не досить успішно. Прикладом 
ефективної діяльності може бути відкрита зона навколо аеропорту “Шеннон” 
(Ірландія). 

Таким чином, для сучасного періоду розвитку світового господарства характерні 
не просто активні господарські зв’язки між країнами, а принципово нові і прогресивні 
явища: інтернаціоналізація господарського життя, становлення економічної цілісності 
світу, глобалізація сучасної світової економіки. Нині людство іде по шляху 
формування єдиної світової економіки, в якій всі національні господарства 
взаємопов’язані різними міжнародними відносинами. Серед них важливе місце 
займають міжнародна торгівля товарами і послугами, валютні відносини, міжнародна 
міграція капіталу, міжнародні науково-технічні зв’язки, міжнародна міграція трудових 
ресурсів, вільні економічні зони. 
 

 
Тема 13. Економічні аспекти глобальних проблем 
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8. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем. 
9. Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством. 
10.Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку 

світового господарства. 
 
 
4. Причини виникнення, сутність і класифікація глобальних проблем 
Глобалізація світової економіки. Класифікація глобальних проблем. 
Глобалізація світової економіки. Економічний, соціально-політичний, 

культурний розвиток людства в останній чверті ХХ ст. відбувається під знаком 
глобалізації. Зростають міжнародна торгівля та інвестиції, небачених досі масштабів 
досягла диверсифікація світових фінансових ринків і ринків робочої сили, відчутно 
зросла роль ТНК у світогосподарських процесах, загострилася глобальна конкуренція, 
з’явилися системи глобального менеджменту. 

Глобалізація світової економіки — це складна, багатоаспектна проблема, за 
якою приховується безліч явищ та процесів, що відбуваються одночасно, а також 
проблем, котрі зачіпають усе людство і які прийнято називати глобальними 
проблемами сучасності. Семантично це поняття пов’язане з англійським словом 
«globe», що означає «земна куля». 

В умовах інтернаціоналізації виробництва економічний і соціальний прогрес все 
більшою мірою залежить від глобальних проблем. Виникнення цих проблем — 
очевидний прояв глобалізації світового господарства, що проходить у конфліктній, 
проблемній, суперечливій формі. На рубежі ХХІ ст. вони набувають життєвого 
значення для долі цивілізації. 

Глобальні проблеми — це всезагальні проблеми, що відзначаються 
загальнопланетарним за своїми масштабами і значенням характером, пов’язані з 
життєвими інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю для всього 
людства і можуть бути вирішенні спільними діями всіх країн світу. 
Серед глобальних проблем найчастіше фігурують проблеми миру та роззброєння, 

екологічна, демографічна, енергетична, сировинна, продовольча, подолання бідності та 
відсталості. У міру розвитку людської цивілізації можуть виникати і вже виникають 
нові глобальні проблеми. Так, до групи глобальних стали відносити проблему освоєння 
та використання ресурсів Світового океану, освоєння та використання космосу. 
Дослідження цих проблем дозволяє помітити, що вони тісно взаємопов’язані, зокрема, 
енергетична та сировинна проблеми співвідносяться з екологічною, екологічна з 
демографічною, демографічна з продовольчою і т. д. Тому їх аналіз, пошук шляхів 
вирішення являє собою складне завдання. 

Зміни, що відбулись у 1970—80-ті і особливо в 90-ті рр., дозволяють говорити про 
зміну пріоритетів у глобальних проблемах. Якщо в 1960—70-х рр. головною вважалась 
проблема запобігання світової ядерної війни, то нині на перше місце одні спеціалісти 
висувають екологічну проблему, другі — демографічну, а треті — проблему бідності та 
відсталості. Проте з певною умовністю всі ці проблеми можна назвати пріоритетними, 
оскільки глобальні проблеми безпосередньо пов’язані з виживанням людства, хоча 
вони і породжені різними факторами, а отже, є об’єктами дослідження ряду наук: 
світової економіки, соціології, права, біології, географії, екології, океанології та ін. 
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Нині почала розвиватись глобалістика, яка пропонує вивчення зазначених проблем у 
трьох послідовних рівнях — глобальному, регіональному, національному.  

Глобалістика — це самостійна галузь знань про найзагальніші, планетарні 
проблеми сучасного і майбутнього розвитку людської цивілізації. 

Глобальні проблеми мають яскраво виражений економічний аспект. Вони впливають 
на структуру відтворення, на динаміку економічних процесів, на пошуки ефективних 
форм і методів управління. Успішне вивчення глобальних проблем можливе лише в 
рамках аналізу всієї системи світового господарства. 
Незважаючи на всю різноманітність глобальних проблем, вони мають загальну 

специфіку, що виділяє їх на фоні інших проблем світової економіки. Специфіка 
глобальних проблем полягає в наявності ряду спільних рис: 

1) кожна з проблем і всі разом принципово важливі для майбутнього людства. 
Затримка з їх вирішенням являє собою смертельну загрозу цивілізації або деградацію 
умов життя і виробничої діяльності на Землі; 

2) у них проявляється поглиблення і ускладнення світогосподарських зв’язків та 
інтернаціоналізація інших суспільних процесів на Землі; 

3) їх розв’язання можливе лише за умови об’єднання зусиль усіх держав і народів. 
Знайти рішення глобальних проблем — значить забезпечити умови виживання всіх 
народів і подальший розвиток цивілізації.  

Класифікація глобальних проблем. За походженням, характером і способам 
вирішення глобальні проблеми класифікуються на такі три групи. 

До першої групи належать проблеми, які виникають у сфері взаємодії природи і 
суспільства (надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством 
тощо, збереження природного навколишнього середовища, освоєння ресурсів 
Світового океану, оволодіння космічним простором). Друга група — це проблеми 
соціально-економічних і воєнно-політичних відносин, а саме: відносини між 
розвинутими країнами і країнами, що розвиваються; відносини між розвинутими 
країнами і постсоціалістичними країнами та державами різних соціально-економічних 
устроїв, подолання економічної відсталості багатьох країн, проблеми роззброєння і 
збереження миру, локальні, регіональні та міжнародні кризи. Третя група охоплює 
проблеми, пов’язані з розвитком людини, забезпеченням її майбутнього, зростанням 
народонаселення, боротьбою із зубожінням, голодом, хворобами, наркоманією тощо. 

Глобальні проблеми відрізняються загальнопланетарним характером, пов’язані з 
життєвими інтересами народів усіх країн незалежно від їх соціального ладу, рівня 
економічної зрілості, географічного положення і можуть бути вирішені шляхом 
взаємодії всіх держав.  

Їх невирішеність породжує загрозу для майбутнього всіх людей. Наприклад, 
науково-технічна революція призвела до небаченого розвитку засобів розрухи і 
військової справи. Людина виявилась здатною знищити все живе на планеті. 
Накопичених арсеналів, як уважають учені, достатньо для того, щоб знищити 
58 млрд осіб, або в 9,7 раза більше ніж живе людей на землі.  

 
 
5. Глобальні проблеми і шляхи їх розв’язання людством 
Небезпека глобальних проблем. Шляхи розв’язання глобальних проблем 
людством. 
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Небезпека глобальних проблем. Загострення загальних для всього суспільства 
глобальних проблем посилює необхідність узгоджених дій з їх розв’язання, спільної 
розробки оптимальних варіантів розвитку. Світова спільнота може протистояти цьому 
лише об’єднавши зусилля та ресурси, оскільки вирішення глобальних проблем потребує 
величезних витрат. За деякими оцінками, щорічні витрати на ці цілі мають становити 
не менше 1 трлн дол. Сьогодні людство такими коштами не володіє. На кінець 1990-х рр. 
щорічний світовий валовий продукт становив близько 30 трлн дол. Тому можливості 
розв’язання глобальних проблем залежать від визначення їх пріоритетності при 
розподілі фінансових ресурсів. 

Небезпека глобальних проблем приводить до двох висновків: 
1) якщо тенденції розвитку глобальних проблем збережуться, то вже впродовж 

наступного століття людство наблизиться до меж свого зростання. Найімовірнішим 
буде значне зниження як чисельності населення, так і промислового виробництва; 

2) проте є можливість змінити тенденції зростання, характерні для кінця ХХ ст., 
стабілізувати економічний та екологічний стан людства і підтримати його в 
майбутньому. Глобальну рівновагу людство може свідомо спроектувати таким 
чином, що потреби кожної людини будуть задовольнятися, а його індивідуальний 
потенціал розвиватиметься. 
Саме такий шлях економічного і соціально-економічного розвитку має обрати 

людство у ХХІ ст. 
Серед глобальних проблем, що стоять сьогодні перед людством, збереження миру — 

найгостріша проблема, яка потребує невідкладного розв’язання.  
В останні десятиріччя дещо змінилися внутрішні акценти даної проблеми. Зміна 

політичного становища у світі, що розпочалася в середині 1970-х рр., і закінчення 
наприкінці 1980-х рр. «холодної війни» привели до припинення протистояння двох 
антагоністичних соціально-економічних систем. Це зняло гостроту та фатальність 
прямої загрози знищення в глобальній війні. Проте людство зіткнулось з новими 
явищами, що здатні підірвати всезагальний мир і безпеку, війна не зникла з арсеналу 
способів вирішення суперечностей між окремими країнами, націями, релігіями. 
Підтвердженням цього є посилення та зростання кількості різних конфліктів 
локального характеру з приводу територіальних, етнічних, релігійних розходжень, що 
загрожують перетворитись у регіональні або загальні конфлікти з відповідним 
втягуванням нових учасників. За підрахунками, на кінець 1990-х рр. у світі 
нарахувалось близько 50 конфліктів, де велись бойові дії та проливалась кров. Це, 
зокрема, конфлікти в Африці, Південно-Східній Азії, Афганістані, колишній 
Югославії. 

Новим загрозливим викликом людству стало розширення «клубу» ядерних держав. У 
1998 р. Індія та Пакистан випробували ядерну зброю. До потенційно ядерних держав 
належать ПАР, Ізраїль, Іран, Ірак, КНДР, а також Японія, Тайвань, Бразилія, Аргентина. 
Гонка озброєнь у ХХ ст. набула небачених масштабів. Нині у світі нагромаджено 

30 тис. ядерних боєзарядів, їх загальна потужність становить близько 15 тис. 
мегатонн. Небезпечними темпами розгортаються такі види озброєнь, які націлені на 
ведення воєн у космосі. Протягом століття світові воєнні витрати зросли більш як у 
30 разів. У світі розширюється торгівля найсучаснішими видами озброєнь.  

Військово-промислові комплекси, що сформувались у багатьох країнах, витрачають 
колосальні кошти на виробництво зброї та проведення наукових досліджень у цій 
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сфері. Незважаючи на те що ряд цих досліджень використовується і в цивільній сфері 
— авіації, обчислювальній техніці та інших галузях, у цілому такі наукові дослідження 
навряд чи можна вважати ефективними. Навпаки, швидкий прогрес у військовій сфері 
загрожує безпеці і сприяє поглибленню глобальних проблем. 

Шляхи розв’язання глобальних проблем людством. Тенденція до зростання 
ресурсів, що відволікаються на військові потреби, веде до загострення економічних і 
соціальних проблем у багатьох країнах, негативно впливає на розвиток цивільного 
виробництва і рівень життя народів. А потреби вирішення глобальних проблем 
постійно і гостро вимагають змін на користь цивільних потреб національних пропорцій 
між ресурсами, що йдуть на воєнні і мирні цілі, тобто демілітаризування економіки. 

Демілітаризація економіки країни — це роззброєння і ліквідація оборонних галузей 
виробництва. Оскільки мілітаризовані галузі становлять воєнно-промисловий 
комплекс країни, то демілітаризація ВПК передбачає конверсію підприємств, що 
працюють на оборону. 

Конверсія — це зміна пропорцій розподілу фінансових, людських і матеріальних 
ресурсів між цивільною і воєнною сферою, переключення в ході роззброєння воєнного 
виробництва та інших видів військової діяльності на мирні цілі.  

У багатьох розвинутих країнах, а особливо в колишніх радянських республіках, 
активно триває процес конверсії воєнного виробництва, на яку покладались великі 
надії у зв’язку з вивільненням значної кількості виробничих потужностей і робочої 
сили. Проте в дійсності конверсія виявилась справою досить дорогою як в 
економічному аспекті (переоснащення складного і специфічного обладнання), так і в 
соціальному (масове скорочення працівників оборонних галузей і чисельності 
збройних сил). За оцінками експертів, початкові витрати на конверсію перевищують 
витрати на гонку озброєнь. 

За цих умов вихід може бути лише один: народи всіх країн спільно і організовано 
мають здійснити ядерне роззброєння, суттєво зменшити військові витрати, подолати 
міжнаціональні та внутрішньонаціональні воєнні конфлікти. 

Складний комплекс проблем виникає на стику взаємовідносин суспільства, людини, 
природи. Глобальні проблеми суттєво впливають на структуру і механізм суспільного 
відтворення і формують якісно новий еколого-економічний тип відтворення; 
впливають на біологічні і соціальні аспекти відтворення не тільки робочої сили, але й 
людської популяції взагалі. 

Однією з таких проблем є ліквідація зубожіння, голоду, хвороб, безробіття і 
неграмотності, які охоплюють великі зони сучасного світу. Зараз у світі більше 
голодуючих, ніж будь-коли в історії людства. Бідність і відсталість характерні перш за 
все для країн, що розвиваються, де проживає майже 2/3 населення планети. Тому дану 
глобальну проблему часто називають проблемою подолання відсталості країн, що 
розвиваються. 

Сьогодні у найбідніших країнах близько 1,2 млрд осіб живуть нижче порога 
зубожіння, понад 1 млрд неграмотних, понад 1,5 млрд позбавлені елементарної 
медичної допомоги, кожна третя дитина до 5 років голодує. Відсталість 
слаборозвинутих країн ускладнюється демографічною проблемою, яка полягає в 
несприятливих для економічного розвитку динаміці населення та зрушення у його 
віковій структурі. Особливої гостроти демографічній проблемі надає той факт, що 
понад 80 % приросту світового населення припадає на країни, що розвиваються. 



ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  МЕНЕДЖМЕНТ 

169 

 

Ареною демографічного вибуху нині є країни Південної Африки, Близького та 
Середнього Сходу, меншою мірою Південної Азії. Населення країн, що розвиваються, 
збільшилось за 1990-ті рр. на 16 %, у той час як чисельність жителів розвинутих 
країн лише на 5 %, а в постсоціалістичних країнах залишилась на попередньому 
рівні. 
Величезні масштаби зубожіння та відсталості викликають сумніви в тому, чи можливо 

взагалі говорити про нормальний розвиток і прогрес людського суспільства, коли 
переважна частина жителів планети опинилася за межою пристойного існування. 

Проблема рідкості ресурсів і зон зубожіння набирають загальносвітового характеру. 
Для її вирішення потрібна така система заходів: 
● динамічний розвиток слаборозвинутих країн у соціально-економічній і науково-

технічній сферах; 
● новий світовий порядок, який гарантуватиме реальну допомогу відсталим країнам 

у вирішенні їх проблем. 
До глобальних проблем слід віднести багато проблем охорони здоров’я. Вони 

зачіпають інтереси кожної людини і всього людства, впливають на долю нинішнього і 
майбутнього поколінь. Становлення і розвиток системи світового господарства, на 
жаль, сприяє розповсюдженню страшних епідемій (у масштабі окремої країни) і 
пандемій (у світовому масштабі). Боротьба проти них на національному рівні 
виявляється малоефективною. Потрібні узгоджені міжнародні дії щодо охорони 
здоров’я населення.  

Учені вважають, що в рішенні глобальних проблем основним критерієм має 
слугувати стан здоров’я людини, всього населення землі. Тому охорона здоров’я 
виступає функцією критерію оцінки гуманістичності глобальних проблем сучасності. 

Екологія характеризує взаємовідносини суспільства з природою, посилення 
людського впливу на навколишній світ.  
На рубежі ХХІ ст. загострюється екологічна проблема. Вона зачіпає основи 

існування людської цивілізації; забруднення навколишнього середовища сьогодні 
досягло загрозливих масштабів. Характеризуючи загальний стан навколишнього 
середовища, учені різних країн, як правило, використовують такі визначення, як 
«деградація глобальної екологічної системи», «руйнування природних систем 
життєзабезпечення» і т. п. Багато з них заявляє про наростаючу глобальну екологічну 
кризу, яка в окремих регіонах уже набула досить відчутних форм. 

Екологічна криза характеризується невідповідністю розвитку продуктивних сил, 
суспільних форм їх розвитку і біологічних можливостей біосфери. Вона проявляється в 
напруженні стосунків між людиною і природою, результатом чого є порушення 
навколишнього середовища, забруднення і отруєння його відходами, загроза існування 
людини. 

Про масштаби екологічної кризи свідчать такі приклади. По-перше, це інтенсивне 
знищення лісів та виснаження земельних ресурсів. Щорічно на планеті знищується 
понад 20 тис. км2 лісів. Особливо загрозливе становище склалося в зоні тропічних 
лісів, де, за даними ФАО — продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, у 
середині 1980-х рр. щорічно знищувалося 11 млн га лісів, а в середині 1990-х рр. — 
приблизно 17 млн га, насамперед у таких країнах, як Бразилія, Філіппіни, Індонезія, 
Таїланд. У результаті за останні десятиріччя площа тропічних лісів зменшилась на 
20—30 %. Якщо дана ситуація не зміниться, то через півстоліття можлива їх остаточна 
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загибель. До того ж тропічні ліси знищуються зі швидкістю, яка в 15 разів перевищує 
їх природне відновлення. А саме ці ліси називають «легенями планети», оскільки вони 
забезпечують основні надходження кисню в атмосферу, в них зосереджено більше 
половини всіх видів флори та фауни земної кулі. 

Деградація земельних ресурсів відбувається під впливом надмірного скотарства, 
водяної та вітрової ерозії, забруднення хімічними відходами, будівельних робіт та 
інших факторів. У результаті щорічно зі світового сільськогосподарського обороту 
вилучається близько 7 млн га родючих земель, які поступово перетворюються у 
пустовище. За підрахунками американських учених, тільки орні землі нашої планети 
щорічно втрачають 24 млрд т родючого шару, що рівноцінно знищенню всього 
пшеничного поясу на південному сході Австралії. 
По-друге, катастрофічне забруднення світової екологічної системи відходами 

виробничої та невиробничої діяльності людини. Усі відходи поділяються на тверді, 
рідкі та газоподібні. В структурі твердих відходів переважають промислові та гірничо-
промислові відходи. У цілому на душу населення вони особливо великі в США, Японії 
та Росії. За показником на душу населення твердих побутових відходів лідирують 
США, де на кожного мешканця на рік припадає 500—600 кг сміття. 

Рідкими відходами забруднюється перш за все гідросфера, до того ж основними 
забруднювачами є стічні води та нафта. Загальний обсяг стічних вод на початку 1990-
х рр. досяг 1800 км3. Нафтове забруднення негативно позначається насамперед на стані 
морського та повітряного середовища. За деякими оцінками, щорічно у світовий океан 
потрапляє близько 3,5 млн т нафти та нафтопродуктів. Нині деградація водного 
середовища набула глобального характеру. Приблизно 1,3 млрд осіб користуються в 
побуті тільки забрудненою водою, що є причиною багатьох епідемічних захворювань. 

Головними забруднювачами атмосфери, як правило, вважають діоксид сірки, 
окисень азоту, оксид вуглеводу. Щорічно в атмосферу землі викидається близько 
60 млн т твердих частин, які сприяють утворенню смогу і понижують її прозорість. За 
деякими підрахунками, тільки в 1980—90 рр. світовий обсяг викидів вуглеводу виріс у 
4 рази, досягнувши 6 млрд т, або 22 млрд т вуглекислого газу. Основну 
відповідальність за це несуть промислово розвинуті країни Північної півкулі, на які 
припадає більша частина таких викидів (США — 25 %; країни—члени ЄС — 14 %; 
країни—члени СНД — 13 %; Японія — 5 %). 

Одним з головних наслідків екологічної кризи є скорочення генофонду планети, 
зменшення біологічної різноманітності, яка оцінюється в 10—20 млн видів. Учені 
вважають, що в разі збереження існуючих тенденцій у 1980—2000 рр. можливе 
зникнення 1/5 всіх видів рослин і тварин, що населяють нашу планету. 

Оскільки процеси забруднення набули глобального характеру в 1960—70-х рр., на 
початку 70-х рр. ХХ ст. виник екологізм як громадський рух. Екологізм — течія 
неоднорідна. Його представників можна поділити на чотири групи: 

1) «противники культури», яких називають мрійниками. Вони закликають до 
відмови від урбанізації і повернення до сільського життя; 
2) «енвайронменталісти» — це переважно професійні екологи. Вони концентрують 

увагу на проблемах забруднення навколишнього середовища і погіршання якості життя 
в промислових містах, вони вважають можливим повне вирішення цих проблем за 
відповідних капіталовкладень, на базі науки і техніки, шляхом консервації природи у 
формі національних парків і заповідників. Зауважимо, що нині у великих містах 
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сконцентровано 40 % усього населення, і цей процес нарощується. Так, у Мехіко 
проживає близько 30 млн, Буенос-Айресі — 26 млн, Шанхаї — 23 млн чоловік. Це до 
крайніх меж загострює екологічну проблему; 

3) «екопрогресисти», які впевнені, що впровадження так званих м’яких — енерго- і 
матеріалозберігаючих, незабруднюючих технологій має зберегти природні ресурси; 

4) прихильники «соціального руху». Вони намагаються виявити зв’язки між 
«суспільством споживання» і екологічною деградацією біосфери. Екологістів даного 
напрямку називають також «антипродуктивістами», оскільки вони вважають, що всі 
суперечності розвитку країн мають одну причину — «продуктивізм». 

Незважаючи на різні підходи щодо захисту навколишнього середовища, учені-
екологи, економісти єдині в тому, що захист природи потребує значних витрат — до 
3—5 % ВВП, тобто не менше 150 млрд дол. щорічно. Країни з розвинутою економікою 
в середньому витрачають до 1,7 % свого ВНП на екологічні потреби, але цього мало, 
тому що величина збитків, які завдаються природному середовищу щорічно, оцінюється 
приблизно в 6 % ВНП. 

Як і раніше, гостро стоїть проблема забезпечення людства сировиною та енергією. 
Як передбачав на початку ХХ ст. академік В. І. Вернадський, антропогенні фактори 
(викликані діяльністю людини) призвели до виникнення економічних меж зростання. 
Економічний розвиток більше не може базуватися на зростаючих обсягах 
використання сировини і енергії. Це веде до надвеликого навантаження на природні 
ресурси, які обмежені. 

По суті глобальна енергосировинна проблема являє собою дві досить близькі за 
характером походження проблеми — енергетичну та сировинну. До того ж проблема 
забезпечення енергією є значною мірою похідною від проблеми сировинної, оскільки 
практично більша частина використовуваних нині способів отримання енергії по суті 
є переробкою специфічної енергетичної сировини. 

Розрахунки спеціалістів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) показують, 
що запаси енергоресурсів становлять: вугілля — на 340 років, нафти — на 30, газу — 
на 50 років. Не слід, звісно, зводити всі запаси енергії до цих джерел. У найближчій 
перспективі з’являться нові джерела енергії: термоядерна енергія, енергія плазми. 
Проте все це лише потенційні джерела, а сьогодні енергоресурси беруться з 
традиційних розвіданих запасів.  
Суттєвим напрямком вирішення енергетичної і сировинної проблеми є їх економія. 
Глобальний характер проблеми економії матеріальних ресурсів потребує реалізації 

різноманітних заходів як у національному, так і в міжнародному масштабах. Серед них 
варто виділити такі: обмін інформацією, науково-технічне співробітництво, розвиток 
обміну новими енерго- і матеріалозберігаючими технікою та технологіями. 

Це сприяє певним позитивним зрушенням у використанні енергії і сировини. Так, у 
світовій економіці енергоспоживання зросло на 5,1 % на рік, енергоємність ВВП 
знизилась на 15 %, а нафтоємність — на 29 %. 

Сировинні та енергетичні проблеми загострюються також, тому що: 
1) забезпечення національних господарств паливом і сировиною здійснюється в 

основному через їх експорт; 
2) зовнішньоекономічні сировинні зв’язки постійно порушуються, що являє собою 

основну суперечність сировинної проблеми; 
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3) сировинна проблема проявляється в нестійкості пропонування і попиту, в 
існуванні періодів надлишку і дефіциту сировини, у стрибкоподібному коливанні 
світових цін; 

4) існують суперечності між країнами щодо експорту/імпорту сировини.  
Ці глобальні проблеми постачання сировини і палива є надто гострими для України, 

особливо щодо постачання нафти, газу, вугілля, деревини, кольорових металів тощо. 
З іншого боку, українське виробництво є надто енерго- і матеріалоємним. Так, на 
1 дол. ВВП ми споживаємо електроенергії в 4 рази, а металу в 2 рази більше ніж у 
середньому в західноєвропейських країнах. 

Останнім часом набула глобальності проблема освоєння Світового океану і космосу. 
Світовий океан займає 71 % площі Землі. Відношення обсягу океанської пели (товщина 
води як середовище життя організмів) до обсягу тих шарів атмосфери, де можливе 
життя, становить 183 : 1. Рослини моря дають 70 % річного виробництва кисню на 
нашій планеті. Проблема вивчення та освоєння Світового океану є комплексною, 
оскільки, по-перше, Світовий океан є одним з регуляторів умов життя на планеті; по-
друге, він є «світовою фабрикою» погоди; по-третє, служить одним із джерел, що 
допомагають вирішити продовольчу проблему (риба, тварини, водорості); по-четверте, 
на дні океану зосереджені ще маловивчені запаси корисних копалин, які багаторазово 
перевищують за обсягом уже розвідані; по-п’яте, у самій океанічній воді розчинені 
практично всі відомі елементи таблиці Менделєєва; по-шосте, вагомим є транспортне 
значення світового океану (морське судноплавство забезпечує транспортними 
послугами переважну частину (до 4/5) світових зовнішньоекономічних зв’язків). 

Воістину величезні запаси мінеральних ресурсів океану. Так, біологічні ресурси 
становлять 40 % річної продукції рослин земної кулі. Проте вони теж не безмежні, їх 
треба використовувати грамотно, не порушуючи продуктивної сили океану. Хоча 
океанічні ресурси використовуються лише частково, але екологічний баланс уже 
порушується: 
♦ підірвано сировинну базу світового риболовства; 
♦ підвищення частки вуглекислого газу в атмосфері, зменшення озонового шару, 

посилення ультрафіолетового випромінювання земної поверхні негативно впливають на 
морські організми; 

♦ здійснюється забруднення Світового океану стічними водами, відходами 
промисловості, пестицидами і хімічними добривами, нафтою. Так, за оцінками 
експертів, у Світовий океан викидається до 20 млрд т шкідливих речовин. 

Для розв’язання глобальних проблем Світового океану необхідно грамотно, 
культурно освоювати океан і в таких межах, щоб не привести до згубних наслідків ні 
для океану, ні для навколишнього середовища. 
Особливу роль у подальшому розвитку продуктивних сил людства має освоєння 

космічного простору. Космонавтика визначає рівень науково-технічного розвитку 
країни. Водночас вона відкриває широкі можливості для вирішення таких завдань, які 
мають глобальне значення: 

1) розвиток внутрішніх і міжнародних систем зв’язку; 
2) довгострокове прогнозування погоди; 
3) навігація морського і повітряного транспорту; 
4) створення глобальної геофізичної інформаційної системи, яка допоможе 

розробити модель Землі; 
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5) розвиток і вдосконалення таких галузей, як машинобудування, електроніка, 
обчислювальна техніка, енергетика, нові види матеріалів тощо. 

Разом з тим, проводяться дослідження, пов’язані з використанням космосу у 
військових цілях. У 1983 р. в США прийнято програму «Стратегічна оборонна 
ініціатива» (СОІ). Це може сприяти розповсюдженню зброї в космос, що є надто 
небезпечним для людства.  

Серед проблем, що тільки народжуються, спеціалісти частіше називають вивчення 
будови Землі, управління погодою і кліматом. Особливу тривогу в останній час 
викликають зростаюча організована злочинність, міжнародний тероризм, наркоманія, 
порушення громадянських прав людини. 

Ці нові проблеми ще не отримали офіційного статусу глобальних, але є надто 
серйозними і навіть небезпечними для розвитку людства. 

 
 
6. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку 

світового господарства 
Необхідність співробітництва в планетарному масштабі. Джерела 
подолання глобальних проблем. 

Необхідність співробітництва в планетарному масштабі. Глобальні проблеми 
— це нехаотичні явища і процеси: вони тісно взаємопов’язані. Для їх вирішення 
потрібні нові підходи і практичні заходи, які б виходили із цілісності світу, 
необхідності співробітництва в планетарному масштабі. 

Між країнами світового співтовариства існують суперечності, що часто призводять 
до регіональних і міжрегіональних конфліктів із застосуванням зброї. У ХХІ ст. 
глобальні проблеми ставлять перед людством завдання, яке має доленосне значення: 
подолати політичні і воєнно-політичні суперечності і конфлікти заради успішного 
вирішення глобальних проблем. Треба будь-що зберегти мир на планеті. А це означає, 
що народи світу мають засвоїти нове політичне мислення. 

Нове політичне мислення знаменує усвідомлення важливості і негайного вирішення 
глобальних проблем, включаючи розробку системи ефективних міжнародних процедур і 
механізмів, здатних забезпечити збереження і розвиток людської цивілізації в цілому. 

Глобальні проблеми неможливо вирішити швидко на рівні окремих країн. Потрібен 
єдиний міжнародний механізм їх розв’язання і регулювання, визначення міжнародних 
правових та економічних норм. Великі надії у вирішенні глобальних проблем 
покладаються на ООН, МВФ, ВТО, регіональні і галузеві організації, котрі мають 
великий досвід координації міжнародних зусиль, використання ресурсів, регулювання 
міжнародних економічних зусиль. 

Із глобальними проблемами людство може впоратися. Для цього воно вже має в 
розпорядженні достатні науково-технічні і матеріальні досягнення. Можна навести 
численні приклади успішних спроб щодо розв’язання, хоча б часткового, ряду 
глобальних проблем. Так, на міжнародному рівні приділяється велика увага 
екологічним проблемам. Міжнародна комісія з навколишнього середовища і 
розвитку розробляє програми покращання якості природного середовища та 
загального екологічного стану. Ця комісія і ряд інших міжнародних організацій 
визначають критерії екологічної безпеки, розробляють короткострокові та 
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довгострокові програми. У 2000 р. витрати на природоохоронні заходи зросли 
приблизно у 6 разів проти рівня витрат 1970 р. 
Важливу роль в охороні навколишнього середовища відіграє регіональне 

співробітництво. Зокрема, у документах ЄС неодноразово підкреслювалась 
необхідність розвитку регіональної стратегії у цій сфері і раціонального використання 
природних ресурсів європейського регіону, який сьогодні є найбільш кризовим в 
екологічному плані. В ЄС навіть система оподаткування будується таким чином, щоб 
стимулювати збереження природного середовища. 

У вирішенні демографічної проблеми значну роль відіграла п’ята Всесвітня 
конференція ООН з народонаселення, що відбулася у Каїрі у 1994 р., на якій було 
прийнято Програму дій щодо визначення політики народонаселення в усьому світі 
на період до 2015 р. Вона містить положення, що стосуються чисельності населення, 
його приросту та структури, міжнародної міграції, освіти, а також визначають шляхи 
співробітництва у розв’язанні демографічної проблеми. Одночасно було встановлено 
і суму коштів, необхідних для її реалізації, — близько 17 млрд дол. 
Джерела подолання глобальних проблем. Подолання проблеми зубожіння і 

відсталості для більшості країн, що розвиваються, неможливе без міжнародного 
сприяння. Воно здійснюється перш за все по лінії так званої офіційної допомоги з боку 
розвинутих країн у формі надання фінансових ресурсів. Для найбідніших країн, що є 
основними одержувачами цієї допомоги, вона становить близько 3 % відносно їх ВВП, 
у тому числі для країн Тропічної Африки — навіть понад 5 %, хоча в розрахунку на 
кожного мешканця цього регіону це становить всього 26 дол. на рік. 

Другим джерелом для подолання відсталості можуть бути іноземні приватні 
інвестиції. За даними МВФ, у 1990-х рр. чистий приплив усіх фінансових ресурсів у 
країни, що розвиваються, становив щорічно від 114 до 229 млрд дол. Проте 
результативність цих фінансових потоків значною мірою залежить від розробки і 
реалізації в цих країнах ефективних національних стратегій розвитку, що спиралися б 
насамперед на внутрішні економічні ресурси. 

Під патронатом ряду міжнародних організацій — ЮНЕСКО, Міжнародної морської 
організації, Всесвітньої метеорологічної організації — здійснюється багато наукових 
програм з метою дослідження ресурсного потенціалу Світового океану, його впливу на 
погоду та клімат. Міжнародна організація з охорони та використання морського дна 
розроблює конкретні заходи, пов’язані зі спостереженням за діяльністю окремих країн 
щодо охорони світового океану, за обсягами виробництва, попитом і цінами на 
сировину, що добувається з нього. 

Щоправда, використання нагромадженого потенціалу стримується гонкою озброєнь, 
яку здійснює ряд країн (США, Пакистан, КНР, Ірак та ін.), збереженням загрози 
ядерної війни. Роззброєння, подолання воєнних конфліктів будь-де відвернуло б 
загрозу знищення життя, розблокувало б доступ до цього потенціалу в інтересах 
підвищення рівня і якості життя людей в усіх країнах світу. 
Питання позитивного вирішення глобальних проблем, пов’язаних із 

загальнолюдською діяльністю в тій чи іншій конкретній сфері, упирається, головним 
чином, у ресурсне забезпечення програм, що розробляються міжнародними 
організаціями. За масштабністю і комплексністю завдань, які передбачається вирішити, 
на перше місце висуваються питання, з одного боку, щодо джерел таких ресурсів, 
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можливості їх одержання та використання, а з іншого — організації екологічно 
безпечного розширеного відтворення суспільного виробництва в усіх країнах світу. 

Екологічно безпечне розширене відтворення світової економіки означає, що 
нарощування обсягів виробництва супроводжується прискореним розвитком технологій, 
які поступово поліпшуватимуть навколишнє середовище та якість життя людей на 
Землі. 

Слід зазначити, що національні програми охорони природного навколишнього 
середовища будуть ефективними лише тоді, коли відповідатимуть міжнародним 
вимогам. Зараз організатором і координатором цієї діяльності виступає Організація 
Об’єднаних Націй та її спеціалізовані організації, насамперед створена в 1972 р. у 
системі ООН Програма з навколишнього середовища (ЮНЕП). За її ініціативою було 
розроблено і прийнято Декларацію з розвитку навколишнього середовища (1992 р.) — 
своєрідну міжнародну екологічну конституцію. Нині ЮНЕП домагається прийняття 
міжнародної конвенції про збереження глобальної біологічної різноманітності. 
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