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ТЕМА №1.  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКА: 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

з’ясувати предмет і мету економічної теорії, розкрити історичний шлях її 

становлення як науки, виявити, проаналізувати сутність економічних законів і 

категорій та висвітлити, за допомогою яких методів дослідження вони можуть 

бути розкриті, здійснити історичний аналіз розвитку економічної думки в Україні, 

сприяти формуванню нового економічного мислення курсантів для виконання 

функціональних обов’язків працівника Національної поліції України. 

 

ВСТУП 
Економіка є однією з найважливіших сфер життєдіяльності суспільства й 

кожного окремого індивіда. Кожна людина щоденно споживає матеріальні блага, 

тому мусить знати, які є форми і порядки привласнення життєвих благ, форми 

господарювання, як найбільш доцільно розподіляти працю, в яких умовах вона 

дає найбільші результати  і відповідну винагороду. 

Людина не байдуже ставиться до рівня розвитку  національної економіки: 

вона повинна знати, за яких умов і якими шляхами може успішно розвиватися 
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суспільне виробництво, оскільки від цього залежить рівень життя населення, 

питання купівлі-продажу, отримання заплати чи стипендії, користування 

грошима, одержання кредиту тощо. Крім того, існування багатьох видів 

злочинності теж безпосередньо пов’язане з економікою.   

Вивченням сфери виробництва матеріальних благ займаються науковці 

багатьох економічних наук,  кожна з яких має свій предмет. Відносно 

самостійною ланкою у системі  економічних знань є економічна теорія. 

Економічна теорії є підґрунтям для опанування таких навчальних дисциплін, як 

«Фінансове право», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Судова 

бухгалтерія», без знання яких є неможливим підготовка висококваліфікованих 

працівників підрозділів слідства та кримінальної поліції. 

 

І. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ,  

ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ 

 

Вперше поняття  «економіка» ввів філософ Ксенофонт у ІІІ ст. до н.е. У 

перекладі з грецької «ойкос» означає дім, «номос» – вчення, закон, тобто 

економіка - це вчення про ведення господарства. Аристотель, описуючи 

організацію господарства в маєтку рабовласника, фактично обґрунтував суть 

економіки як науки про домашнє господарство.  

Економіка як наука про господарську діяльність виникла лише  в XVII –

XVIII ст., в період капіталізму . 

Нині термін «економіка» застосовують в 2-х значеннях: 

1. економіка - це об’єктивна сфера господарської діяльності, де 

створюються необхідні для людей блага, яка включає безпосередньо виробництво 

життєвих благ, обмін ними, їх розподіл і споживання. Іншими словами, економіка 

– це народне господарство ; 

2. економіка – це наука, що вивчає виробництво, обмін, розподіл і 

споживання життєвих благ у народному господарстві як країни в цілому, так і  в 

певних галузях , в окремих підприємствах тощо. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, основи економічної теорії – не одноосібна наука, а наука, 

тісно пов’язана як з гуманітарними, економічними, так і юридичними науками. 

Керуючись відправними положеннями історичного матеріалізму, 

відкритими ним законами суспільного розвитку, економічна теорія  зосереджує 

увагу на вивченні суспільного виробництва, економічних систем, специфічних 

закономірностей, різноманітних моделей економічних систем, їх особливостей. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

Економічна теорія як наука пройшла довгий шлях розвитку .  

     1   етап - зародження економічної думки  в стародавньому  світі . 

(V - VI ст. до н.е). Ксенофонт, Платон, Аристотель, мислителі Риму, 

Індії, Китаю прагнули ідеалізувати і зберегти назавжди рабовласництво і 
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натуральне господарство як головні умови відкритого розумом “природного 

порядку”, що охороняється законом (поділ людей на прошарки, поділ праці на 

фізичну і розумову, переважаючий розвиток землеробства порівняно із ремеслом і 

торгівлею).  

2   етап - виникнення меркантилізму (merkantilist – з англ. - торговець, 

купець). 

Це економічне вчення виникло наприкінці 15 ст., відображало інтереси 

торговельної буржуазії, яка була прихильницею освіченої монархії. Меркантиліст 

Антуан Монкретьєн в 1615р. написав “Трактат про політекономію“, де вперше 

ввів термін “політекономія”. 

3   етап – виникнення класичної буржуазної політекономії (18ст.) . 

Спочатку цей напрям розвивали Уільям Петті (в Англії) та П’єр Буагільбер (у 

Франції). Вони започаткували теорію трудової вартості, згідно з якою вартість 

товарів визначаються кількістю вкладеної в них праці.  У. Петті поклав початок 

теорії трудової вартості. Йому належить вираз : “Праця є продуктивний фактор і 

батько багатство, земля - його мати “. Він створив вчення про зарплату як 

вартість мінімуму засобів існування робітника. У. Петті досліджував рентні 

відносини і вважав, що продаж землі є продажем права на отримання ренти.  

4   етап (в середині 19-го століття) – виникнення пролетарського 

революційного вчення - марксизму. Його створили німецькі вчені Карл Маркс і 

Фрідріх Енгельс. 

5   етап (кінець 20-го століття)- сучасна економічна теорія.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, історія розвитку економічної науки свідчить про 

розгалуженість історичних гіпотез і напрямів у розвитку і становленні 

економічної теорії як науки, що становить фундамент у формуванні системи 

економічних умінь та навичок працівника Національної поліції. 

 

ІІІ. ПРЕДМЕТ, МЕТА І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

Предметом вивчення основ економічної теорії є закономірності й 

фактори виробництва, обміну, розподілу і споживання життєвих благ та 

економічна поведінка людей в цих процесах. 

Завданням кожної науки є розкриття сутності явищ і процесів, що 

вивчаються. 

Завданням економічних досліджень є розробка наукової теорії про 

ефективне господарювання та втілення її в практику. 

Метою основ економічної теорії є вивчення дійсності, пояснення зв’язків 

між явищами, формування принципів, за якими треба діяти для того, щоб 

господарювання в країні було ефективним. 

Економічна теорія дає наукове пояснення вимог чинних законів, тобто 

доводить їх до підприємців, управлінських і господарських структур у вигляді 

законів економіки. Усякий відхід від теорії призводить до суб’єктивізму 

(ігнорування об’єктивних вимог і умов,  отже, -  висунення необґрунтованих 
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завдань і рішень), що врешті-решт обертається нераціональним використанням 

природних, матеріальних, фінансових, людських ресурсів, породжує диспропорції 

в суспільному виробництві та соціальні суперечності. Тому на базі досліджень 

економічної теорії, політекономії та інших наук створюється науково 

обґрунтована економічна політика, основні напрями якої визначено у ст. 10 

Господарського кодексу України. Економічна політика через господарський 

механізм позитивно впливає на економіку лише в тому випадку, коли вона 

реалістична, тобто орієнтована на поставлені цілі, які відбивають насущні 

інтереси суб’єктів суспільства, і спирається на реальні можливості, ресурси 

соціально-економічного розвитку. Для реалізації політики розробляється 

економічна стратегія, яка базується на пізнанні економічних законів, пізнанні 

інтересів і суперечностей в системі інтересів, виборі методів та інструментів 

реалізації стратегії, визначенні головних напрямків і пріоритетів розвитку 

економіки, визначенні соціально-економічної та політичної концепції розвитку 

країни. На сучасному етапі розвитку для України провідною концепцією є 

побудова ринкових структур і відносин. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, предметом вивчення економічної теорії є закономірності і фактори 

виробництва, обміну, розподілу і споживання життєвих благ та економічна 

поведінка людей в цих процесах, завданням економічних досліджень є розробка 

наукової теорії про ефективне господарювання та втілення її в практику. 

 

ІV. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 

Економічна теорія використовує дві групи методів: 

1. загальнонаукові  

- метод наукової абстракції, оснований на очищенні інформації від 

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

допомогою цього методу виявляють і формулюють економічні категорії; 

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

дослідження кожної з причин, що викликали його та узагальненні інформації , 

формуванні основних принципів, закономірностей в цих явищах; 

- методи логічного та історичного підходу ; 

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

одиниці до системи в цілому і навпаки; 

- метод порівняння - оснований на порівнянні властивостей одного явища 

з іншим , вивченні схожості явищ та їх відмінностей . 

2. cпеціальні : 

- моделювання поведінки людей; 

- методи кількісного і якісного аналізу (якісний аналіз – при 

характеристиці сутності економічних категорій і законів; кількісний – дає змогу 

виявити речовий зміст, при цьому застосовуються засоби математики, 

статистики); 

- експертних оцінок та інші. 
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ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, загальнонаукові та спеціальні методи вивчення економічної 

теорії дозволяють в повному обсязі проаналізувати економічні процеси в Україні. 

 

V.  ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ І КАТЕГОРІЇ 

 

Кожна наука спирається на свої специфічні поняття. Серед понять 

центральне місце належить економічним категоріям. 

Економічні категорії - теоретичні вирази, мисленні форми виробничих 

(економічних) відносин, економічних явищ і процесів, які реально існують . 

Економічні категорії поділяються на : 

1. загальноекономічні - властиві всім типам господарювання 

(наприклад, праця, продукт праці, засоби праці); 

2. специфічні - властиві лише даному типу господарювання (наприклад, 

оброк, рабовласник); 

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

розвитку суспільних формацій (наприклад, у системі товарно-грошових відносин 

- товар, гроші). 

Економічний закон - це об’єктивні, постійні, стійкі, сталі, причинно-

наслідкові взаємозв’язки між економічними явищами чи процесами. 

Економічні закони існують об’єктивно, тобто незалежно від волі, 

свідомості та намірів окремих людей, їх не можна створити, вони формуються 

поза межами свідомості та волі людей. Цим вони наближаються до законів 

природи. Люди не тільки використовують їх, але й створюють для них певні 

умови. Але економічні закони - це закони про економічне життя , тобто життя з 

участю людей . Отже , економічні закони не можуть діяти бе6з участі людей . 

 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО  ПИТАННЯ 

Отже, наукова економічна теорія трансформується в практику через 

економічну політику  і стає рушійною силою розвитку суспільства за умови 

поєднання інтересів господарюючих суб’єктів.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Перехід до соціально орієнтованої ринкової економіки в нашій країні може 

відбутися лише на основі використання реально діючих причинно-наслідкових 

зв’язків в економічному житті, врахування інтересів усіх господарюючих 

суб’єктів, тобто політики, побудованої на науковій теорії і адекватно 

трансформованої у господарському механізмі. Саме у зв’язку з цим 

першоосновою вироблення науково обґрунтованої економічної політики є  основи 

економічної теорії, яка сприяє глибокому оновленню матеріального життя, більш 

повному розкриттю соціальних ресурсів суспільства.  

 Наукова об’єктивність у політиці вимагає врахування притаманних 

суспільству суперечностей і труднощів. Більше того, економічні закони діють як 

тенденції, форми їх вияву неоднозначні й можуть варіювати під впливом різних 
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обставин. Дуже важливо в практиці господарювання на кожному етапі розвитку 

суспільства вміти користуватися науковими знаннями законів, враховувати їхню 

дію, чітко визначати роль і місце суб’єктивного фактора. 

Економічна політика, вироблена суспільством, має втілюватись у життя 

владними органами, трудовими колективами. Перебудова у всіх сферах життя -  

економічній, політичній, соціальній і духовній - не може відбутися без 

перебудови в суб’єктах, що формують політику, у тому числу в  державі. 

Оскільки політика є головним фактором змін в усіх сферах суспільства, то вона 

може бути як гальмом економічного розвитку, так і фактором зростання 

економіки. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття та риси економічної теорії як комплексної науки.  

При підготовці теми курсантам, слухачам слід врахувати різнобічні наукові 

підходи до тлумачення самого терміна «економіка» тощо. Серед інших питань 

необхідно звернути увагу на різноманіття функцій економічної теорії. 

 

 

 

ТЕМА № 4. РИНОК 

 (2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Сутність і функції ринку…………………………………………………………...9 

2. Види ринків…………………………………………………………………………10 

3. Ринкова ціна. Рівновага попиту і пропозиції……………………………………..11 

4. Інфраструктура ринку……………………………………………………………...12 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч.посіб. – 2-ге вид., випр. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 442с. 

 2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник. – К.: 

Вища шк., 2007. - 503с. 

 3. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // ВВР, 2001, № 12, 

ст. 64. 

 4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» щодо підвищення ефективності системи контролю за 

економічними концентраціями» // ВВР, 2016, № 13, ст. 143. 

 5. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // ВВР, 

1996, № 36, ст. 164. 

 6. Круш П.В., Кожемяченко О.О. Національна економіка: регіональний і 

муніципальний вимір.-К.: Центр учбової літератури, 2011. - 320 с. 
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 7. Круш П.В., Тульчинська С.О.  та ін. / За заг. ред. проф. П.В. Круша 

Національна економіка: Підручник.-К.: Каравела, 2015. - 448 с. 

8. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: навч. посібник/ 

С.В.Мочерний, О.А.Устенко.-3-тє вид., стер.- К.: Академія, 2009.- 502 с. 

9. Носова О.В. Національна економіка [текст]: навч. посіб. / За заг. ред. 

Носової О.В. – К.: Центр учбової літератури. 2013. – 512 с. 

10. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. доктора екон. наук, 

професора Шевченко Л. С. - Харків.: Право, 2010. - 448 с. 

11. Пушкаренко П.І. Економічна  теорія. Модульний курс: підручник / П.І. 

Пушкаренко.- Суми: Університетська книга, 2011.- 384 с.  

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

розкриття суті ринкового механізму саморегулювання економіки, законів 

його розвитку, основних його  елементів та їх співвідношення на різних етапах 

еволюції економічних систем. 

 

ВСТУП 

Знання закономірностей функціонування різних економічних систем, 

особливості еволюції основних рис натуральної, товарно-грошової та 

безпосередньо суспільної форми економічного розвитку, зростаюче ускладнення 

структури та функцій, притаманних сучасним економічним системам, 

зумовлюють необхідність комплексного аналізу форм і методів регулювання 

господарства, з’ясування найбільш важливих складових частин такого 

регулювання та їх співвідношення на різних етапах розвитку людства. 

Як відомо,  упродовж кількох тисячоліть регулювання господарського 

життя здійснювалось за допомогою ринкових важелів (механізму стихійного 

встановлення цін, коливання попиту і пропозиції, механізму конкуренції тощо). 

Таким був господарський механізм з моменту виникнення товарно-грошових 

відносин аж до початку ХХ століття. У наступний період, особливо у наш час, 

такий механізм доповнюється і навіть витісняється свідомим регулюванням 

макроекономічних процесів з одного центру. Тому у сучасній структурі 

господарського механізму органічно поєднуються елементи ринкового (але якісно 

нового типу порівняно з минулим) і державного регулювання у різних формах. 

 

І. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ РИНКУ 

 

Ринок – це обмін товарів, організований за законами  товарного 

виробництва  і обігу. 

При обміні товарів їх виробники і споживачі вступають між собою у певні 

відносини. Тому правильним буде  і таке визначення ринку. Ринок – це 

сукупність відносин між продавцями і споживачами  з приводу обміну товарів. 

Вихідна ланка цієї системи - виробництво товарів – прямо впливає на ринок 

за декількома напрямами: 

1) через суспільний поділ праці, на якому базується товарне виробництво, 

створюється необхідність самого ринкового обміну продуктами; 
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2) у виробничій сфері постійно створюються корисні продукти, які потім 

надходять у ринковий обмін, тобто створюється можливість існування ринку; 

3) у самому виробництві створюються очікувані доходи учасників ринкових 

угод, тобто реалізація їх економічних інтересів. 

У свою чергу, ринок виявляє зворотній вплив на процес створення товарів. 

Зворотні економічні зв’язки і складають особливі функції ринку. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
Таким чином, за минулі два століття у результаті значного прогресу  

продуктивних сил, поглиблення суспільного поділу праці, еволюції відносин 

власності від індивідуальної до переважно колективних форм, зростаючої ролі 

держави в економіці та інших факторів замість ринку ядром господарського 

механізму стає державне регулювання економіки. У його основі лежить дія 

законів планомірного і пропорційного розвитку економіки. 

 

ІІ.  ВИДИ РИНКІВ 

 

З точки зору економічного призначення об’єктів ринку розглядають 

таку структуру ринку: 

1) ринок предметів споживання та послуг; 

2) ринок засобів виробництва; 

3) ринок науково-технічних розробок та інформації; 

4) фінансовий ринок; 

5) валютний ринок; 

6) ринок праці ( робочої сили ); 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
Отже, наявність різноманіття видів ринку надає змогу чітко розділяти сфери 

діяльності як людини, так і держави. Основні покупці капіталу – промислові та 

торгівельні підприємства, держава, населення 

 

ІІІ.  РИНКОВА ЦІНА. РІВНОВАГА ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Попит  (demand )- це кількість товарів, яку споживачі готові і можуть 

купити за певною ціною  в певний проміжок часу . 

Пропозиція  (supplу) – це кількість товарів, яка пред’явлена для продажу за 

певними  цінами  в певний проміжок часу . 

Співвідношення попиту і пропозиції  називають кон’юнктурою ринку. 

На ринку діють закони попиту і пропозиції. 

Закон попиту : за незмінної величини інших факторів  між ціною і 

попитом існує обернений зв’язок. 

Це означає, що чим нижча ціна на товари, тим більший попит на них і 

навпаки . 

Закон пропозиції : за незмінності величини інших факторів між ціною і 

пропозицією існує прямий зв’язок. 
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Це означає, що чим вища ціна товару, тим більша його пропозиція і 

навпаки. 

Зрозуміло, що попит і пропозиція на ринку  взаємозалежні. Економісти 

сформулювали  закон попиту  і пропозиції, згідно з яким пропозиція формує 

попит через асортимент і ціну товарів, а попит визначає обсяг і структуру 

виробництва. 

Існують різні фактори, що зумовлюють величину попиту і пропозиції на 

ринку – економічні, соціальні, демографічні, психологічні, естетичні, природно – 

кліматичні. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, чим вища ціна товару, тим більша його пропозиція і навпаки. 

Зрозуміло, що попит і пропозиція на ринку  взаємозалежні. Економісти 

сформулювали закон попиту  і пропозиції, згідно якого пропозиція формує попит 

через асортимент і ціну товарів, а попит визначає обсяг і структуру виробництва. 

Отже, ціна – це грошовий вираз вартості товару, скоректований 

кон’юнктурою ринку. Водночас економісти визнають, що тривале існування 

загальної ринкової рівноваги має негативні  наслідки для економічної системи  в 

цілому, а відхилення від ринкової рівноваги є одним із джерел руху ринкової 

економіки. 

Отже, можна сказати, що в кінцевому підсумку ринкова конкуренція – це 

економічна боротьба всіх учасників ринку за максимальні власні доходи. З 

набуттям Україною незалежності вона, як самостійна держава, починає виходити 

на міжнародний ринок і внаслідок цього посилюється конкурентна боротьба між 

товаровиробниками як в середині країни, так і в зовнішньоекономічній діяльності. 

Розвиток ринкових відносин зумовлюється і розвитком законодавства. Так з 1991 

по 2001 рік в Україні було прийнято близько 20 законів (у середньому два закони 

за рік), які зрегулюють економічну  конкуренцію. 
 

IV.  ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ 

 

Інфраструктура (підструктура) ринку – це сукупність підприємств, 

організацій, установ, які обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин, 

забезпечують їхню ефективну взаємодію. 

До таких структур належать: банки, біржі, дилерські і брокерські контори, 

служби зайнятості, оптові, постачальницько-збутові, інформаційно-комерційні 

організації, пункти прокату та інші. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, інфраструктура (підструктура) ринку – це сукупність підприємств, 

організацій, установ, які обслуговують інтереси суб’єктів ринкових відносин, 

забезпечують їхню ефективну взаємодію. До таких структур належать: банки, 

біржі, дилерські і брокерські контори, служби зайнятості, оптові, 

постачальницько-збутові, інформаційно-комерційні організації, пункти прокату та 

інші. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Як явище господарського життя ринок з’явився багато сотень років  назад в 

наслідок природно-історичного розвитку виробництва й обміну, що породили 

товарне ведення господарства. Відбувалося це через розвиток суспільного поділу 

праці, появу економічно самостійних, юридично незалежних господарюючих 

суб’єктів і перехід від натурального виробництва до прямого продуктообміну, а 

потім і до товарного обміну на ринку.  

Ринок - це така сфера обміну, в якій обмін товарів здійснюється за 

суспільною оцінкою, що знаходить своє вираження в ціні.  Це положення має 

надзвичайно важливе значення, тому що ринок виконує роль механізму, через 

який встановлюється рівновага між попитом і пропозицією.  Будь-які намагання 

замінити ринок якимось центром, що встановлює, скільки, кому і як виробляти, 

споживати, за якими цінами реалізувати товар, не дали позитивного ефекту. 

Інтереси суб’єктів виробництва не реалізуються, виробництво розвивається 

повільно, спотворюється його структура, порушується економічна й соціальна 

рівновага в суспільстві. 

Ринок забезпечує зв’язки між виробництвом і споживанням, пропорційність 

процесу відтворення, його цілісність. Рівновага ринкових цін забезпечує 

збалансованість між різними галузями виробництва, виробничою і невиробничою 

сферами, між сумою вартостей і цін товарів, між платоспроможним попитом  і 

пропозицією. 

Сутність ринкових зв’язків невіддільна від свободи підприємництва і 

конкуренції. Головним інтересом підприємця є збільшення прибутку. А це 

означає, що в ринкових умовах відбувається протидія інтересів як різних 

підприємців між собою, так і підприємців і працівників, зайнятих виробничою 

діяльністю, що зумовлює конкурентну боротьбу між ними. 

Ринкові відносини динамічні, залежать  не тільки від економічних 

перетворень, але й від особливостей історичних, економічних, природничих, 

соціально-політичних,  національних,  культурних та інших умов розвитку різних 

країн. Реальний стан цих умов  визначає ступінь розвитку ринкових відносин.  У 

зв’язку з цим характер ринку і ринковий механізм: мотивація праці, критерії 

ефективності, ступінь розвитку банківсько-кредитної системи, організація та 

методи регулювання – у різних країнах мають значні відмінності. 

Сучасний ринок докорінно відрізняється від  ринку епохи вільної 

конкуренції. Для нього характерні гарантований збут значної кількості товарів, 

соціальний захист непрацездатного населення, регулювання фінансової, грошової, 

кредитної та цінової політики з боку держави, висока організованість та 

виконавча дисципліна. 

Отже, ринок є складним  утворенням, що являє собою  сукупність процесів 

купівлі-продажу, які здійснюють збалансування  за рахунок цін, а з іншого боку – 

забезпечує зв’язок між виробництвом і споживанням, безперервність процесу 

його відтворення, його цілісність. Побудувати сучасний ринок означає: ввести в 

дію економічні інтереси людей, стимули виробництва, прискорити економічне 
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зростання, вивести країну на рівень сучасних досягнень науково-технічного  і 

культурного прогресу.   

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття, тому необхідно з різних наукових точок  розглянути тлумачення таких 

термінів, як: "ринок", "ринковий попит", "ринкова пропозиція", "ринкова ціна", 

"ринкова рівновага", "цінова еластичність попиту і пропозиції", "ринкова 

конкуренція", "товарна біржа", "фондова біржа", "олігoполія". 

При підготовці теми курсантам, слухачам слід врахувати різнобічні наукові 

підходи до визначення таких питань, як: 1. Конкуренція і монополія в ринковій 

економіці. 2. Антимонопольна політика держави. 3. Антимонопольне 

законодавство. 4. Особливості формування ринкових відносин в Україні на 

сучасному етапі. 

 

 

ТЕМА №7. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЇЇ ПОКАЗНИКИ 

(2 години) 
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3. Система національних рахунків……………………………………………16 

4. Моделі регулювання національної економіки…………………………….17 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Базілінська О.Я. Макроекономіка: навч.посіб. – 2-ге вид.,випр. – К.: 
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визначити сутність, ознаки національної економіки, особливості 

комплексної мети національної економіки та сформулювати й схарактеризувати 

критерії, за якими визначається місце національної економіки у світовому 

економічному просторі, схарактеризувати систему національних рахунків, 

визначити шляхи підвищення якості її показників. 

 

ВСТУП 

Мікроекономіка досліджує поведінку окремих виробників і споживачів, їх 

економічні фактори, економічні закономірності формування підприємницького 

капіталу й конкурентного середовища. Мікроекономіка аналізує витрати і  ціни на 

окремі товари, механізм функціонування суб’єкта економіки, ціноутворення, 

мотивацію праці тощо. На мікрорівні складаються пропорції, які визначають 

пропорції суспільного рівня. 

Макроекономіка досліджує функціонування національної економічної 

системи на основі сформованих мікропропорцій. Об’єктами її вивчення є 

національний продукт, загальний рівень цін (а не ціни на окремі товари), ринкова 

ставка банківського відсотка (а не ставка відсотка окремого банку), інфляція, 

зайнятість. Макропропорції якби виростають із мікропропорцій, але набувають 

самостійного характеру. Мікроаналіз передбачає розгляд економіки як цілісної 

системи, адже окрім домогосподарств, підприємств в економіці існують страхові 

організації, благочинні фонди, профспілкові організації, релігійні, культурні 

структури тощо. 

 

1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: 

СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ, МЕТА, СТРУКТУРА 

 

Національна економіка – це сукупність усіх галузей, господарських 

комплексів і регіонів країни, об’єднаних у єдине ціле різноманітними 

економічними зв’язками; історично сформована в певних територіальних 

межах суспільного відтворення. Національна економіка являє собою складну 

конструкцію, основою якої є загальні економічні закономірності, механізми і 

інтереси, однак форми їх прояву, підойми макроекономічного впливу, 

ефективність і стабільність досить різноманітні. 

Суб’єктами національної економіки є домогосподарства, господарські 

одиниці (підприємства, фірми, організації), держава. Кожен із цих суб’єктів 

прагне до найповнішого задоволення своїх інтересів у процесі функціонування 

національної економіки. І кожна група суб’єктів має свої інтереси. Інтерес 

домогосподарств полягає у зростанні їх сукупного доходу як головного засобу 

досягнення задоволення поточних та перспективних потреб. Інтересами 

господарюючих одиниць є максимізація прибутку на основі мінімізації витрат та 

збільшення капіталу. Для інтересів держави характерними є оптимізація валового 

доходу державного сектора економіки, максимізація рівня добробуту членів 

суспільства і суспільної корисності. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
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Отже, національна економіка є складною цілісною системою, що історично 

сформувалася на основі поділу праці. Національні економіки відрізняються за 

рівнем розвитку продуктивних сил, типом економічної системи, характером 

відтворення, методами регулювання економічної діяльності держави, рівнем 

розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, досягнутим рівнем життя. Від розвитку 

науково-технічного потенціалу країни залежить досконалість механізму 

регулювання економіки, а від повноти використання переваг міжнародного поділу 

праці – рівень розвитку національної економіки, її ефективність, а отже, і рівень 

життя. Водночас національну економіку не можна зводити до сукупності форм 

економічної діяльності на території певної країни. Одним з її критеріїв є здатність 

задовольнити потреби країни, захистити її інтереси, забезпечити економічну та 

політичну незалежність, включаючи й екстремальні умови. З цієї позиції 

національна економіка в Україні ще тільки формується. Тому формування 

справжньої національної економіки є одним із найважливіших завдань України в 

сучасних умовах. 

 

ІІ. ПРОЦЕС ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Суспільний продукт – це узагальнюючий результат діяльності суб’єктів 

національного господарства; вся маса матеріальних і духовних благ, створених 

суспільством за певний проміжок часу (як правило, за рік). Відтворення 

суспільного продукту здійснюється на основі відтворення суспільного 

виробництва. 

Процес відтворення включає: а) відтворення сукупного суспільного 

продукту; б) відтворення продуктивних сил (робочої сили,  засобів виробництва, 

інформації, науки, природних ресурсів); в) відтворення виробничих відносин. Всі 

зазначені фактори необхідні для нормального ходу відтворення. 

Виробництво економічних благ, взяте не як одиничний акт, а як безперервний 

процес, називається відтворенням суспільного виробництва. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, економічне зростання та розширене відтворення – це ідентичні, але 

не тотожні поняття. Розширене відтворення  означає насамперед нагромадження 

капіталу, його кількісне і якісне розширення. Економічне зростання означає 

насамперед зростання кінцевих показників національної економіки – валового 

продукту, національного доходу, зайнятості тощо. 

 

ІІІ. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ 

 

На сьогодні у розвинутих країнах світу поширена система національних 

рахунків (СНР), уніфікована статистичною комісією ООН. 

Система національних рахунків – це система основних макроекономічних 

показників держави з урахуванням внеску у формування суспільного продукту 

всіх сфер суспільного виробництва.  
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Для визначення ступеня розвитку національної економіки використовують 

спеціальні показники. Серед них найважливішим є такі: валовий внутрішній 

продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), експорт, імпорт. 

Товарообіг зовнішньої торгівлі, рівень безробіття, інфляція, дефіцит бюджету, 

рівень державного боргу тощо. 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) обчислюється як сукупна вартість 

усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні впродовж року 

національними й іноземними виробниками, а також до нього зараховуються 

результати зовнішньоекономічної діяльності. Такий підхід дає змогу охопити всі 

види економічної діяльності та запобігти повторному обрахунку продукції.  

Валовий національний продукт відрізняється від ВВП тим, що в ньому 

враховуються також доходи національних підприємств і громадян, одержаних за 

кордоном, але виключаються доходи зарубіжних фірм та осіб, одержаних у країні. 

Для таких країн, як Україна, що незначною мірою інтегровані у світові економічні 

відносини, показники ВВП і ВНП відрізняються мало. В розвинутих державах, які 

мають свої підприємства та філії в інших країнах й одержують дивіденди від 

вкладених капіталів, показники ВНП вищі, ніж ВВП. Країни, що розвиваються, в 

економіці яких значна частка іноземного капіталу, мають ВВП, більший від ВНП. 

Абсолютні показники ВВП і ВНП дають змогу визначити розміри 

економіки країн, їх потужність. Однак вони недостатні для порівняння рівня 

розвитку національних економік. Тому широко використовуються так звані 

«душові» показники ВВП і ВНП, тобто ВВП і ВНП у розрахунку на одного 

жителя країни. За класифікацією Світового банку, країни світу за «душовими» 

показниками  ВВП поділяються на: а) слаборозвинуті – менше 785 дол. на одну 

особу; б) середнього рівня розвитку – від 785 дол. до 9655 дол. на одну особу; в) 

країни високорозвинуті – вище 9655 дол. на одну особу. Загалом, використання 

абсолютних і відносних показників ВВП і ВНП при визначенні параметрів 

національних економік має низку недоліків, проте ці показники дають змогу 

виявити характерні риси економік країн, побачити спільне і відмінне в їх 

розвитку.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, система національних рахунків – це система основних 

макроекономічних показників держави з урахуванням внеску у формування 

суспільного продукту всіх сфер суспільного виробництва.  

Для визначення ступеня розвитку національної економіки використовують 

спеціальні показники. Серед них найважливішим є такі: валовий внутрішній 

продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), експорт, імпорт. 

Товарообіг зовнішньої торгівлі, рівень безробіття, інфляція, дефіцит бюджету, 

рівень державного боргу тощо. Економічна ефективність – це досягнення 

найбільших результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці. 

У масштабах національної економіки  ефективність суспільного 

виробництва вимірюється відношенням розмірів створеного впродовж певного 

часу національного доходу до витрат суспільної праці; у масштабах галузі, 
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об’єднання, підприємства  - відношенням величини чистої продукції до витрат 

суспільної праці. 

 

ІV. МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

1. Сукупний попит – сума грошей, яку члени суспільства готові й можуть 

заплатити за покупку товарів, щоб задовольнити всі свої економічні потреби.  

Його обсяг залежить від таких найважливіших факторів: 

- рівня цін; 

- величини доходів населення; 

- розподілу доходів на споживання (поточний попит) і накопичення 

(майбутній попит); 

- податків (частини доходів, переданих державі); 

- державних закупок (попит держави); 

- пропозиції грошей з боку кредитних  установ.  

2. Сукупна пропозиція – сума цін  товарів, які їх виробники реалізують 

всім покупцям. 

Обсяг сукупної пропозиції визначається такими факторами: 

- рівнем цін; 

- потенційно можливим обсягом вироблення економічних благ в країні; 

- рівнем витрат при виробництві товарів; 

- комерційною вигодою. 

3. Сукупне виробництво – всі види господарств нації, що виробляють 

товари.  

Названі об’єкти регулювання тісно пов’язані між собою – сукупна 

пропозиція великою мірою визначає сукупний попит, і навпаки - виробництво 

безпосередньо визначає сукупну пропозицію, сукупний попит визначає сукупну 

пропозицію, а через нього – сукупне виробництво. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

Отже, ми розглянули кількісні показники національної економіки. 

Найважливішим якісним показником суспільного виробництва є його 

ефективність. В найзагальнішому плані ефективність означає віддачу з одиниці 

використаного ресурсу. 

Розрізняють соціальну й економічну ефективність. Соціальна 

ефективність – це відповідність господарської діяльності основним соціальним 

потребам і цілям суспільства, інтересам окремої людини. 

Отже, з метою економічного регулювання держава здійснює такі функції: 

 законодавча – через закони держава забезпечує рівні права і обов’язки всім 

суб’єктам економіки, здійснює антимонопольне регулювання; 

 стабілізуюча – держава визначає цілі і напрями економічного розвитку, 

виділяє для цього ресурси, регулює пропозицію грошей, забезпечує стабільність 

цін і зайнятість; 
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 розподільча – держава перерозподіляє доходи на користь 

малозабезпечених, непрацездатних, забезпечує мінімальну величину заробітної 

плати, утримує міліцію, армію та інші служби, що необхідні суспільству, 

контролює економічний стан та забезпечує його покращання. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Під час лекції розглядаються лише базові, основоположні теоретичні 

поняття, тому необхідно з різних наукових точок  розглянути тлумачення таких 

термінів, як: національна економіка, проаналізувати ознаки національної 

економіки з погляду розбудови України як демократичної держави. 

При підготовці теми курсантам, слухачам слід врахувати різнобічні наукові 

підходи до визначення таких питань, як:  Методи обчислення показників системи 

національного рахівництва. Валовий національний продукт. Валовий внутрішній 

продукт. Чистий національний продукт. Національний доход. 

 
 

 


